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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. 
 
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 24 de setembre 
de 2015 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 24 de setembre de 2015 sense introduir esmenes. 
 
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents: 
 
Activitats a la Biblioteca 

 Dimarts 24 de novembre: Dins l’activitat Tertúlies en català, es va comentar la 
novel·la Barcelona far west, de Jordi Solé. A càrrec de Carme Giol, voluntària 
lingüística. 

 

 Dissabte 28 de novembre: Dins l’hora del conte es va explicar Quan hi havia 
gegants, a càrrec de Mon Ras. 

 

 Dissabte 12 de desembre: Concert de Nadal, a càrrec de la Coral Infantil i Juvenil 
UNESCO del Masnou.  

 
Activitats de l’Espai Escènic Ca n’Humet 

 Dissabte 21 de novembre: Swing Out Night amb el grup Octavio Coronado Swinget & 
Claudio Marrero. 
 

 Diumenge 22 de novembre: Va tenir lloc l’obra de teatre Casats per amor ...a la 
pasta!, de Lluís Coquard, a càrrec de la companyia de teatre amateur Temps d’actuar i 
organitzat per l’entitat Banc del Temps del Masnou i Banc del Temps de Sant Joan 
Despí. 
 

 Dissabte 28 de novembre: Va tenir lloc l’espectacle Neofòbia, en el qual es va fer un 
repàs de la història de l’art contemporani, a càrrec de Pepe Jiménez, Victòria Pujadas i 
Norberto Sayegh. 

 

 Diumenge 29 de novembre: Va tenir lloc l’obra de teatre familiar La botigueta, es va 
parlar del consum responsable a través dels seus protagonistes. 

 

 Dissabte 12 de desembre: va tenir lloc el concert de jazz, a càrrec dels masnovins 
Josep Traver i Jaume Maristany. 

 

 Diumenge 13 de desembre: es va presentar una producció escrita i produïda per 
l’entitat Juvenil AJTEM. 

 
Museu municipal de nàutica 

 Dissabte 21 de novembre: va tenir lloc la visita al Museu Cusí de Farmàcia amb 
motiu de la jornada de portes obertes. 

 

 Diumenge 22 de novembre: com cada quart diumenge dins de les activitats d’”El 
Masnou. Terra de Mar”, es va realitzar l’itinerari des de la plaça de l’Església cap al 
parc del Llac. 

 
Activitats de les entitats 

 Diumenge 22 de novembre: va tenir lloc al parc Caramar la 24a Festa del Trenet. 
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 Dissabte 12 de desembre: el Grupd’art.cat va inaugurar aquesta exposició col·lectiva 
de Nadal. 

 

 Diumenge 13 de desembre: diverses associacions van recaptar fons per a la Marató 
de TV3, com van ser l’Associació de Veïns del carrer Sant Rafael, l’Agrupació 
sardanista i l’Associació Amics del Ferrocarril de Masnou.  

 
Arxiu municipal 

 Divendres 27 de novembre: va tenir lloc la presentació del llibret Quaderns d’història 
local, a la Sala de Plens, és el primer número d’una col·lecció sobre temes concrets de 
la història local: La repressió franquista al Masnou: el cas del masnoví Lluís Benito 
Embid. 

 
Ensenyament 

 Dimarts 24 de novembre: va tenir lloc la conferència “És possible la renovació 
pedagògica?”, a càrrec de Boris Mir, impulsor del projecte educatiu de l'Institut-Escola 
les Vinyes de Castellbisbal. 

 
Infància 

 Divendres 20 de novembre: va tenir lloc la Gimcana infants jugueu plegats amb motiu 
dels actes de la campanya del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones i del Dia Internacional dels Drets dels Infants. 
 

 Dissabte 21 de novembre: va tenir lloc a Ca n’Humet l’activitat Jocs d’arreu del món. 
Els infants van conèixer, crear i jugar amb diferents jocs d’arreu del món. Activitat 
emmarcada dins els actes en motiu del Dia Internacional dels Drets dels Infants. 

 

 Diumenge 22 de novembre: va tenir lloc, a les pistes esportives de Pau Casals, la 
jornada de Jocs Ambulants.  

 

 Dissabte 28 de novembre: va tenir lloc, a la sala polivalent de La Barqueta, l’activitat 
de construcció i tastet d’instruments amb materials reciclats.  

 
Joventut 

 Dijous 10 de desembre: va tenir lloc aquest taller xerrada d’estratègia familiar en l’ús 
segur d’Internet i xarxes socials. Dins del programa “Eduquem en família”. 
 

 Del 10 al 17 de desembre: va tenir lloc la Jornada de Consum Responsable amb 
diverses activitats portades a terme l’11 i 12 de desembre. 

 

 Divendres 11 de desembre: es va portar a terme el curs de cuina amb xocolata de 
comerç just, adreçada a infants i adolescents. 

 

 Dissabte 12 de desembre es van realitzar dues activitats, un taller de camisseting 
(reciclatge de roba i customització) per a adolescents i una tarda de jocs de consum 
responsable de l’Entitat SETEM dinamitzat per l’entitat J de Jocs. 

 
Igualtat 

 Dins de la campanya del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones 
Dimarts 24 de novembre: Punt d’Informació Municipal per informar de les activitats i 
difondre la feina que es fa al CIRD. 
 
Dimecres 25 de novembre, va tenir lloc l’acte d’encesa d’espelmes en 
commemoració a les víctimes per violència de gènere i la lectura del manifest. 
 

 Durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre va tenir lloc el 
Taller Compartim. Gestionat per Barabara Educació. 
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Salut Pública 

 Diumenge 22 de novembre: festa del Gossos, organitzada per ADAM. Es van fer 
dues sessions d’educació canina. Va estar present el PIMM, des d’on es va fer difusió 
sobre tinença responsable d’animals i es va informar de la propera campanya 
d’identificació de gossos. 

 
Promoció Econòmica 

 Durant els mesos de novembre i desembre, han tingut lloc les activitats al Mercat 
Municipal del “Bons Vermuts”, donant a conèixer els productes de les parades del 
mercat. 
 

 L’Ajuntament del Masnou ha presentat, enguany, una nova campanya dedicada a les 
Festes de Nadal: “Queda’t al Masnou” per promoure el comerç local. Per incentivar les 
compres en els establiments comercials del Masnou, s’han confeccionat uns tiquets 
amb diferents motius nadalencs. Un cop s’aconsegueixen els quatre models, s’han de 
presentar en els punts establerts per a la recollida d’una bossa de disseny i omplir una 
butlleta que els permetrà participar en el sorteig de 10 vals de 300 €.  

 

 Aquest mes de desembre, l’Ajuntament del Masnou, juntament amb la Fundació 
Intermèdia, i fins a mitjans de l’any 2016, ha començat els programes d’orientació i 
acompanyament a la inserció per a demandants d’ocupació, i el Programa d’Inserció 
per a Perceptors de la Renda Mínima. 

 
Seguretat Ciutadana 

 Des del mes de novembre i fins Nadal, té lloc la campanya de comerç segur. La 
unitat de Policia de Proximitat ha facilitat informació als comerciants sobre les mesures 
preventives i actives de seguretat. 

 
Manteniment 

 Entre novembre i desembre, s’han portat a terme obres de millora a la pavimentació 
de diversos carrers del Masnou.  

 
Altres 

 Durant els dies 28 i 29 de novembre, ens va visitar la primera ruta gastronòmica 
“Happy Food Trucks”, caravanes especialitzades en menjars de diferents parts del 
món. Es van programar diverses actuacions en directe. 

 
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
El secretari general dona compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 1.900 de data 16 de novembre de 2015, al número 2.038 de data 10 de 
desembre de 2015.  

 
Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 
4. Aprovació del calendari de sessions ordinàries del Ple i de la Comissió 
Informativa per al 2016 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Bona tarda a tothom, gràcies senyor alcalde. La proposta que es porta aprovació es 
tracta d’aprovar el calendari de sessions del Ple i de les comissions informatives, d’acord 
amb la periodicitat que es va aprovar, en el passat Ple de data 9 de juliol de 2015. En 
virtut de tot el que s’ha exposat es procediria a aprovar: 
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
“Relació de fets 
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Dins del marc de l’organització municipal que fixa l’art. 38 del Reglament d’Organització i 
funcionament de les entitats locals, i, de conformitat amb l’article 60.3 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, per acord de Ple adoptat en la sessió extraordinària del dia 9 
de juliol de 2015 es va acordar la periodicitat i el règim de sessions ordinàries del mateix 
Ple i de la Comissió Informativa. 
  
Fonaments de Dret 
 
- Art. 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local. 
- Art. 60 i concordants de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
- Art. 38 del ROF aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
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 el calendari de sessions ordinàries del Ple i de la Comissió Informativa 
d’aquesta corporació, per al proper any 2016. 
  

 
Mes 

 
Ple 

 
Comissió Informativa 

Gener 28 20 

 Febrer 18 10  

Març 17 9 

Abril 21 13 

Maig 19 11 

Juny 16 8 

Juliol 21 13 

Agost - - 

Setembre 22 14 

Octubre 20 11 

Novembre 17 9 

Desembre 15 7  

Hora 20:00 19:00 

 
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, e-Tauler, al Portal de 
Transparència de la web municipal, i al Butlletí d’informació municipal als efectes del seu 
general coneixement. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els diferents departaments de l’Ajuntament per a 
la seva constància.”  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta, per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor), hi 
voten a favor. 
 
5. Donar compte informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la 
LO 2/2012, de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
respecte al seguiment del tercer trimestre del pressupost 2015 amb motiu de la 
seva remissió al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 
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 “Únic. Donar compte informe d’Intervenció número 107/2015 d’avaluació de compliment 
d’objectius de la LO 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, respecte al seguiment del tercer trimestre del pressupost 2015 amb motiu de 
la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.” 
 
Resultat: En resten assabentats.  
 
6. Donar compte del compliment de l'article 116 ter, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, sobre la remissió del cost efectiu dels 
serveis 2014, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
 
“Únic. Donar compte del compliment de l’article 116 ter, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, sobre la remissió del 
cost efectiu dels servis de l’exercici 2014, al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques.” 
 
Resultat: En resten assabentats.  
 
7. Donar compte de l'informe corresponent al tercer trimestre de l'any 2015 sobre 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès 
conforme a allò establert per l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol 
 

El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:  
 
“Informe del tercer trimestre de 2015 sobre compliment de terminis de 
pagament d’obligacions pendents 
 
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà 
d'emetre un informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les 
obligacions, que inclourà necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents amb incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex 
següent: 
 
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre els pagaments realitzats en el trimestre tant 
dins com fora del període legal de pagament, les factures o documents justificatius 
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. 
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- 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. 
  
8. Ampliació de la cessió de l'immoble "Can Targa" a la Fundació Privada El 
Maresme 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Gràcies, senyor alcalde. El Ple de l’Ajuntament del Masnou, el 17 de 1994 va acordar 
cedir l’ús gratuït d’un immoble anomenat Can Targa a la Fundació Privada del Maresme 
per a persones amb disminució física del Maresme, per instal·lar-hi un taller ocupacional 
per termini de 30 anys. Aquest termini finalitza el proper 19 de gener de 2015. La 
Fundació Privada del Maresme ens va sol·licitar l’ampliació d’aquest termini, és a dir, la 
concessió d’una gratuïtat per aquest edifici, per mantenir l’ús actual d’aquest edifici durant 
onze anys més. Per tal de poder complir un requisit que els exigeix el Ministeri 
d’Assumptes Socials, aquí han sol·licitat una subvenció. A fi de destinar aquest centre 
novament a aquests tallers ocupacionals per a aquests discapacitats intel·lectuals, per als 
propers vint anys. Emesos els corresponents informes, sotmès l’expedient a informació 
pública pel termini de vint dies per consultes i presentacions d’al·legacions i no havent-hi 
presentat cap al·legació ni reclamació es proposa al Ple de la corporació els següents 
acords: 
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
“El Ple de l’Ajuntament del Masnou del dia 17 de novembre de 1994 va acordar cedir l’ús 
gratuït de l’immoble ubicat al número 15 del carrer Camil Fabra del Masnou a la Fundació 
privada El Maresme pro persones amb disminució psíquica del Maresme (en endavant la 
Fundació privada El Maresme) per instal·lar un taller ocupacional pel termini de trenta 
anys.  
 
El conveni es va formalitzar en document administratiu el dia 19 de gener de 1995, de 
forma que el termini finalitzarà el dia 19 de gener de 2025. 
 
En data 30 de juliol de 2015 la Fundació privada El Maresme va sol·licitar l’ampliació de 
la cessió d’ús gratuïta de l’edifici de Can Targa situat al carrer Camil Fabra núm. 15, per 
poder mantenir l’ús actual d’aquest edifici durant onze anys més per tal de poder complir 
el requisit de disposar d’aquest centre destinat a taller ocupacional per a discapacitats 
intel·lectuals durant els propers vint anys, requisit imprescindible per obtenir una 
subvenció del Ministerio de Asuntos Sociales i la Fundació ONCE per rebre 
cofinançament de les obres de reforma de Can Targa.  
 
Per decret d’alcaldia núm. 1420 de data 7 d’agost de 2015 es va resoldre el següent:  
 

“Primer.- Incoar expedient per autoritzar l’ampliació de la cessió d’ús gratuïta, 
acordada per aquest Ajuntament Ple el dia 17 de novembre de 1994, de l’immoble 
ubicat al número 15 del carrer Camil Fabra del Masnou (Can Targa) a la Fundació 
privada El Maresme per mantenir el taller ocupacional pel termini d’onze anys més, és 
a dir, fins el dia 19 de gener de 2036.  
 
Segon.- Sol·licitar a la cap de l’EBAS, a l’arquitecte municipal, al secretari i a la 
interventora que emetin informe en compliment del disposat als articles 72.3 i 73 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels 
ens locals, i normativa concordant. 
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Tercer.- Disposar que un cop s’hagin emès tots els informes de l’apartat anterior, 
l’expedient complert, es sotmeti a informació pública pel termini de 15 dies hàbils als 
efectes de consulta i presentació d’al·legacions i/o reclamacions mitjançant un anunci 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, en el tauler d'anuncis de l’Ajuntament del Masnou, e-tauler i portal de 
transparència de la pàgina web de l’Ajuntament.  
 
Quart.- Determinar que en el cas que no es presenti cap al·legació i/o reclamació en el 
termini d'exposició al públic, l’expedient es trametrà per a la seva resolució al Ple de la 
Corporació, previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent. I en cas que es 
presentin al·legacions i/o reclamacions, aquestes seran objecte dels informes tècnics 
corresponents, i es trametran a la Comissió Informativa corresponent, per sotmetre’s a 
la decisió final del Ple de l’Ajuntament.  
 
Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats. 
 
Sisè.- Donar compte al Ple de la Corporació.” 

 
Vista la memòria d’alcaldia i la regidoria d’acció social de data 2 d’octubre de 2015.  
 
Emesos tots els informes del punt segon del decret d’alcaldia abans transcrit i sotmès 
l’expedient a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, des del dia 29 d’octubre de 
2015 fins al 21 de novembre de 2015, als efectes de consulta i presentació d’al·legacions 
i/o reclamacions mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província en data 
28 d’octubre de 2015, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 26 d’octubre de 
2015, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament del Masnou, e-tauler i portal de transparència 
de la pàgina web de l’Ajuntament, sense que s’hagi presentat cap al·legació i/o 
reclamació, es proposa elevar al Ple la resolució d’aquest expedient. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Autoritzar l’ampliació de la cessió d’ús gratuïta, acordada per aquest Ajuntament 
Ple el dia 17 de novembre de 1994, de l’immoble ubicat al número 15 del carrer Camil 
Fabra del Masnou (Can Targa) a la Fundació privada El Maresme per mantenir el taller 
ocupacional pel termini d’onze anys més, és a dir, fins el dia 19 de gener de 2036.  
 
Segon. Inscriure aquesta ampliació a l’Inventari municipal de béns i al Registre de la 
Propietat. 
 
Tercer. Facultar a l’alcalde per a l’execució d’aquests acords i especialment per a la 
signatura de l’addenda al conveni signat el dia 19 de gener de 1995 per la formalització 
de l’ampliació autoritzada en aquest acord.  
 
Quart. Notificar aquest acord a la Fundació privada El Maresme.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció al respecte d’aquest punt, senyora Miras. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres hi votarem a favor, però demanàvem que en cas que aquest immoble 
estigués protegit si es podria mirar de respectar el patrimoni a l'hora de fer les reformes. 
D’acord.  
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La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, de fet al requeriment vam fer les oportunes consultes. Sí, s’ha de respectar i només la 
façana. Les obres que es fan són a l’interior i, per tant, en res afecta. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé. Hi hauria alguna intervenció més, senyora Crespo. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Nosaltres a comissió informativa vam votar a 
favor d’aquest punt, però després una intervenció dels companys de Ciutadans, doncs, 
hem canviat en el nostre posicionament. Perquè vam entendre que potser és més 
interessant no hipotecar els usos d’aquesta masia i, sabent que l’Ajuntament té aprovat 
un pressupost de més de 2.000.000 € en inversió, doncs, poder assumir nosaltres 
aquestes reformes i no hipotecar-ne l’ús malgrat que es puguin fer pròrrogues a la 
Fundació Maresme. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi hauria alguna intervenció més? Per part de Ciutadans, senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies senyor alcalde i bona nit. Bé, com vam manifestar a la comissió informativa 
corresponent enteníem que l’envergadura de les obres, com ha comentat la meva 
companya, no era el suficientment interessant com per allargar el termini, com així 
exigeixen per realitzar unes obres de 50.000 €. Jo crec que l’Ajuntament podria accedir-hi 
i tenir l’ús lliure, doncs, d’aquí nou anys i una mica més sense perjudici lògicament 
d’ampliar l’ús que li pugui donar aquesta entitat. És a dir, tot el suport social i econòmic 
per part de l’Ajuntament, però mantenint la titularitat i l’ús o la possibilitat d’ús d’aquest 
espai més enllà dels deu anys que resten de conveni. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del govern. 
 
La Sara. Sílvia Folch 
 
Sí, per fer una mica més d’explicació sobre aquest tema, passo la paraula a la regidora 
d’Acció Social, que ampliarà la informació. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Bé, bona nit. Jo, en primer lloc, disculpar-me que per temes personals no vaig poder ser-
hi i voldria aclarir una miqueta aquest punt abans que prengueu la decisió del vot o no. I 
ja vaig disculpar-me amb la Sílvia de, potser, no haver-li donat tota la informació que 
calia.  
 
La Fundació Maresme, que està exercint aquí, ens demana ara fer aquestes obres per un 
import de 40.000 €, però és només l’inici d’això, és a dir, que l’import d’aquestes obres o 
de tot el que s’ha de fer allà és molt més gran. Començant per l’import que haurà de 
posar l’Ajuntament per fer-hi la teulada. És a dir, tota la teulada haurà de ser reformada. 
Ara estem parlant només de l’interior i d’una part de l’interior. El que els demanaven, 
nosaltres no podem fer front ara, de cop i volta, a tota aquesta reforma, perquè durant 
molts i molts anys no s’ha invertit allà. És d’interès, creiem, municipal mantenir aquesta 
fundació allà, perquè el 80 % dels nens o nois que estan allà són masnovins, no tenen 
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cap altra sortida, és a dir, per al públic: és un taller ocupacional per a nanos que ja no 
poden accedir a estudis, ni a treball perquè el grau de discapacitat és molt i molt alt, tant 
mental com físic i, per tant, doncs, creiem que era d’interès que continuessin allà. I ells, hi 
havia una part de la Fundació que no tenen tants diners, demanen aquesta subvenció, 
però la condició sinequanone és que hi hagi, com a mínim, un recorregut de més anys o 
de propietat o de cessió. Per tant, no és un import només de 40.000 € sinó que 40.000 € 
seria per començar a fer una part d’aquestes obres. Però, realment, jo, si voleu, us 
convido un dia a visitar amb mi la casa i en veieu les condicions, i realment s’hi ha 
d’invertir molt més. Ells en són conscients i així ho manifesten, que volen seguir invertint 
perquè entenen que porten molts anys gaudint d’aquest espai i que això també és un 
privilegi per a aquests nanos. I, per tant, no tenen cap inconvenient, entenen que si en fan 
ús, doncs, han d’invertir-hi, però que també l’Ajuntament, evidentment. En propers 
pressupostos veureu com hi haurem d’invertir, perquè hi ha tota una part d’edificació en sí 
que, respectant la façana en aquest cas, hem d’invertir en teulada, hem d’invertir en 
jardineria de fora, hem d’invertir en molts temes d’accessibilitat, etc. Us ho dic perquè, bé 
doncs, una informació que jo no vaig passar a la Sílvia i que potser això us pot canviar el 
vot o no. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Condeminas. Senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Res, una coseta, perquè sí que podria canviar el sentit del vot, en sentit positiu. Entenc 
que aquesta o sigui és possible que rebem més ajudes part de l’entitat, bé de la Creu 
Roja, o de Càritas o de la que sigui per arreglar no sols aquests 40.000 €, sinó que en el 
futur, segurament, hi destinarem més diners, al marge que l’Ajuntament també hi destini 
part, doncs, pel tema d’edifici o estructura, que potser li correspondria més a 
l’Ajuntament. És això. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Ara van per temes molt primordials, accessibilitat de banys per exemple, i ho dic molt de 
memòria. Temes de terres, temes de climatització, però hi ha temes d’espai físic que 
s’han de condicionar, perquè les situacions d’aquests nanos són cada cop diferents. Els 
temes dels tallers, ascensor, és que hi ha moltíssima cosa a fer-hi. Per tant, bé comencen 
mica en mica, la mateixa fundació no només demanarà ajuda sinó que ells també hi 
posaran, cada any, en el seu pressupost. Ens van ensenyar un projecte de cinc anys 
vista com a mínim. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé, doncs queda aclarit, si hi havia algun dubte. Passaríem a la votació, si els 
sembla. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal d'ICV-EUiA-E (2 regidors), s'absté. 
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9. Aprovació inicial del Reglament dels equipaments cívics del Masnou 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. L’Ajuntament del Masnou disposa d’un seguit d’equipaments 
públics, de sales d’equipaments públics de proximitat i sales polivalents obertes a tothom 
i on s’ofereixen un seguit de recursos dirigits a promoure els valors cívics i a donar suport 
al teixit associatiu. La regidoria d’Acció Cívica ha de gestionar aquests usos d’aquests 
espais de proximitat, entre els quals es troben l’equipament cívic d’Els Vienesos, els 
baixos de l’escola bressol la Barqueta, l’esplai cívic d’El Casinet, la segona planta de Can 
Malet, l’espai familiar Pau Casals i l’espai Cívic de Ca n’Humet. Fins ara sols disposàvem 
de dos reglaments municipals per a l’ús d’aquests equipaments, era el d’Els Vienesos i el 
de Ca n’Humet i s’ha cregut oportú la redacció d’un únic reglament que reguli els usos 
dels diferents equipament cívics i sales municipals. Vist tot l’exposat es proposa al Ple de 
la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
“Vist l’informe de la tècnica auxiliar de Comunitat i Persones de data 29 d’octubre de 2015 
de la necessitat de disposar d’un únic Reglament dels equipaments cívics del Masnou. 
 
Vist el decret d’Alcaldia d’inici d’expedient de formació de l’esmentat reglament de data 2 
de novembre de 2015.  
 
Vist l’avantprojecte de l’esmentat Reglament elaborat per la tècnica auxiliar de Comunitat 
i Persones de data novembre de 2015. 
 
Vista l’acta de la reunió de la Comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte de 
l’esmentat reglament, de data 24 de novembre de 2015. 
 
Vist l’avantprojecte de reglament resultant, que forma part de l’expedient. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment, el Reglament dels equipaments cívics del Masnou, amb el 
text que consta en document annex. 
 
Segon. Sotmetre el text de l’acord i el projecte de Reglament a informació pública pel 
termini de 30 dies naturals, mitjançant edictes a publicar al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i al web municipal. El termini esmentat començarà a comptar des de 
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. 
 
Tercer. Traslladar el present acord a les entitats i col·lectius inscrits al REM perquè 
puguin fer al·legacions dins del termini d’informació pública. 
 
Quart. Disposar que, en el cas que no s’hi formuli cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública, el Reglament que s’aprovi inicialment 
es consideri aprovat definitivament a tots els efectes sense necessitat de cap tràmit 

posterior.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Moltes gràcies. Hi hauria intervencions, per part del Grup Socialista, hi ha esmenes? 
Endavant 
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El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. El grup municipal del PSC va presentar dues esmenes a la 
proposta de reglaments, les dues afecten l’article 32 Equipaments. La primera per 
incrementar el nombre d’equipaments afegint a la llista l’ampliació que l’any 2010 va 
haver a Can Mandri, així com la 1a planta de Can Malet i la Casa de Cultura i la segona 
esmena proposa la retirada d’El Casinet com a equipament cívic per entendre, aquest 
grup, que no compliria l’entrada amb els requisits mínims. 
 
Cert és que, respecte al segon punt la regidora, doncs, va explicar els usos que es feien, 
però aquest regidor va reclamar la programació i l’ocupació de l’espai així com una 
certificació tècnica que no ha estat lliurada. Veig que sembla que la disposa aquí, però no 
hem tingut temps d’analitzar-la i, per tant, per això mantenim d’entrada aquesta esmena.  
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Entenc que mantindria les esmenes. Són dues esmenes. Sí, senyor Suñé? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, són dues esmenes que, en tot cas, si la regidora, doncs, em vol fer arribar la 
programació. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Hi hauria alguna intervenció? Senyora Folch té la paraula. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, en principi les dues esmenes no s’acceptarien per raons diferents. Respecte a 
incorporar els tres equipaments o tres sales, entenem que no compleixen, ni Can Mandri 
ni Can Malet, les previsions d’aquest reglament, així tampoc la Casa de Cultura atès que 
no és un equipament cívic sinó que és un equipament cultural. Respecte a la segona 
esmena, vull manifestar-li les meves disculpes perquè m’ha quedat al calaix haver parlat 
prèviament amb vostè i haver-li explicat, doncs, quin és el funcionament d’El Casinet amb 
el calendari que li he fet arribar ara, tard i a deshora, ho sé; però això no vol dir que no hi 
hagi moltes associacions, com són les que consten en el calendari, que sí que en fan ús i 
que sí que disposen d’aquesta sala, que nosaltres sí que entenem que entraria dins la 
previsió del reglament. Gràcies. No acceptaríem les esmenes. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Senyor Suñé 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, en tot cas, jo, davant l’explicació que ha fet la regidora Folch i veient que hi ha el tema 
aquest el que faríem seria retirar la segona esmena en aquesta acta i, per tant, només 
caldria passar a votació la primera esmena. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Moltes gràcies. Per tant, votaríem l’esmena del Grup Socialista. 
 

El president sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-CP. 

 
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 11 vots en contra, 2 vots a favor i 8 vots 
d’abstenció. 
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Votació 
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) hi vota a favor.  
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), 
i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Quedaria rebutjada l’esmena. Ara passaríem, si s’escau, al debat de la proposta de 
reglament. Hi hauria alguna intervenció? Senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
El nostre grup, tot i el resultat de les esmenes que hem presentat, doncs, hi votarem a 
favor perquè creiem que la normativa que ha presentat el Govern és força encertada i en 
el seu moment ja cercarem suports per obtenir una majoria suficient perquè pugui 
incorporar aquests espais a la relació que ja portarem. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Per part d’Iniciativa. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Bé, nosaltres demanàvem, doncs, que aquest tema quedés sobre la taula perquè 
entenem que conceptualment té errors i que, a banda, entenem que no s’ha treballat de 
manera participada. Molts d’aquests equipaments tenen consells i jo no sé si s’ha fet 
partícip d’aquest reglament pel que fa a consulta de què n’opinen. Per tant, nosaltres 
demanaríem que, si no hi ha pressa per aprovar-ho, doncs, poguéssim donar-li una volta 
més i deixar-ho sobre la taula per millorar el redactat. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Moltes gràcies, senyora Crespo. Per part de la CUP, si us plau senyora Miras? 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí. Nosaltres vam fer una aportació, hem vist que ha estat recollida i integrada al 
reglament i, per tant, hi votarem a favor. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Alguna intervenció per part de la ponent? 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Agrair perquè no ho ha fet com esmena la CUP, però sí que va fer una intervenció que 
ens va fer considerar, doncs, la part de l’objecte, que no ho he aclarit abans, esperava 
també, doncs, que comentessis per després dir. Va ser enriquidora perquè sí que és cert 
que, quan vam començar a treballar el Reglament, treballàvem sobre la paraula 
equipament cívics. Ens hem adonat que també hi havia sales que complien els requisits i, 
per tant, s’incorporen en el reglament. Evidentment, no eren equipaments i llavors del 
suggeriment que vau fer en Comissió Informativa s’ha variat l’article primer i crec que el 
redactat queda molt més acurat i, per tant, agraeixo la vostra aportació.  
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I, respecte a la companya Crespo, no puc estar d’acord en què el reglament no està 
treballat, el reglament s’ha treballat i molt, i sí, s’ha informat els diferents consells dels 
equipaments que s’estava redactant un nou reglament. Aquest reglament no dista en 
essència dels dos anteriors sinó que ve a ser el mateix ampliant els usos, és a dir, 
incorporant aquestes sales que fins ara no hi havia regulació i només matisant l’edat 
mínima d’accés en aquests equipaments, atès que ens havíem apercebut que hi havia 
molts nens que entraven sols en aquests equipaments sense cap custòdia ni sense cap 
autorització per part dels seus tutors o pares i això sí que s’ha regulat. És l’única novetat 
que ha incorporat que, de fet, eren unes peticions que sortien dels mateixos consells dels 
equipaments. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passaríem a la votació de la proposta d’Iniciativa de 
deixar-ho sobre la taula. 
 
Resultat: Queda rebutjat per 11 vots en contra, 2 vots a favor i 8 vots d’abstenció. 

  
Votació 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra.  
 
Els grups municipals C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Ara, si els sembla, passaríem a la votació del reglament. 

 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 19 vots a favor i 2 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor), hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal d'ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota en contra. 
 
10. Pròrroga del Conveni de delegació de competència de SAD al Consell Comarcal 
del Maresme i aprovació de l'addenda econòmica 2016 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Bona nit. Gràcies. Sí, bé, no ho llegiré, explicaré una mica el que és. És la prestació del 
servei d’atenció a domicili per a gent gran o gent malalta o gent que ho requereixi, que és 
d’obligat compliment perquè així ho tenim signat amb la Generalitat a través del contracte 
programa, amb la llei de serveis socials. Que ja ho vam delegar l’any 2011 al Consell 
Comarcal, i que el que hem fet és que cada any s’ha d’anar prorrogant. Atès, doncs, que 
la valoració és positiva i el grau de compliment per part de l’empresa és òptim decidim, un 
any més, continuar amb aquesta pròrroga. I la segona part d’aquest punt és l’addenda, és 
a dir, és la provisió de diners que hem de posar per un import màxim, que en aquest cas 
serà de 217.783,28 €, per fer front al cost que pugui suposar aquest servei. I, per tant, 
adoptaríem els següents acords: 
 
La Sra. Noemí Condeminas llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
“ATÈS que la prestació del servei d’atenció domiciliària és d’obligat compliment d’acord 
amb la Llei de Serveis socials 12/2007 i el Contracte Programa signat entre l’Ajuntament i 
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el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat i, per tant és necessari 
continuar prestant aquests serveis. 
 
ATÈS que al Ple de data 21/07/2011 es va aprovar la delegació de la competència 
municipal relativa a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD 
dependència) al Consell Comarcal del Maresme, a partir de l’1 de novembre de 2011, i 
que s’han realitzat pròrrogues anualment del Conveni i l’addenda econòmica fins a 
l’actualitat.  
 
ATÈS que l’equip tècnic del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament ha fet una 
valoració positiva de la prestació del servei per part del CCM des de l’any 2011 i fins a 
l’actualitat basada en el compliment de nivells òptims de qualitat i la bona coordinació 
entre totes dues administracions en benefici de la prestació del servei a la ciutadania. 
 
VIST l’informe de la cap d’Acció Social de data 16 de novembre de 2015, en el que es 
proposa que el Ple de l’Ajuntament aprovi la pròrroga del Conveni de delegació de la 
competència municipal del servei d’atenció domiciliària (SAD) al Consell Comarcal del 
Maresme i l’addenda econòmica per a l’any 2016. 
 
ATÈS que la pròrroga del Conveni de delegació de competències proposada comporta la 
transferència de fons al Consell Comarcal, per al finançament del servei indicat, es 
proposa aprovar una addenda anual per a l’any 2016, per import màxim de 217.783,28 € 
IVA inclòs.  
 
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 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 que 
s’acompanya.  
 
Segon. Carregar la despesa de 217.783,28 € IVA inclòs a l’aplicació pressupostària que 
s’habiliti a tal efecte al pressupost de la corporació de l’any 2016 i condicionat a 
l’existència de crèdit suficient. 
 
Tercer. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Condeminas. Hi hauria alguna intervenció per part dels grups 
municipals? Senyora Crespo 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Jo volia fer-li una pregunta, una consulta a la regidora. Tenim alguna enquesta de 
satisfacció dels usuaris del SAD? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Un moment, senyora Condeminas. Senyora Miras, endavant. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres volíem dir que hi votarem a favor perquè això ja ho portàvem des del principi 
en el nostre programa. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Condeminas. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí, he fet així perquè tenia aquí la xuleta ràpida de la Maria Jesús, gràcies. D’aquest any 
encara no ho tenim, d’aquest que estem en vigent, però n’hi ha anteriors. Llavors, en vista 
de l’informe de la cap i de, bé, també de les treballadores com dels usuaris. Perquè el 
que sí que tenim és el contacte directe amb els usuaris, que és qui ens demanen aquest 
servei. Després, suposo que en el següent punt veureu el perquè és positiu, no 
m’avanço, però ja quedarà implícitament. Gràcies a tots. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem a la votació del punt. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor. 
  
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
11. Ampliació hores Conveni SAD amb el CCM 2015 
 
La Sra. Noemí Condeminas  
 
Gràcies de nou. Deia que quedava implícit perquè és això. Aquest servei funciona molt 
bé, hi ha molta demanda. Malauradament, doncs, hi ha molta gent que ho necessita i no 
hem tingut suficients hores per acabar l’any. Per tant, per no deixar el servei descobert 
veient la gran demanda que hi ha, doncs, el que fem és una ampliació per acabar el 2015 
i fem aquesta ampliació de dos mil hores més del servei. Per tant, aprovaríem els acords 
següents: 
 
La Sra. Noemí Condeminas llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
“ATÈS el Ple ordinari de data 20/11/2014 es 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 
2015, i l’addenda econòmica. 
 
VIST l’informe de la cap d’Acció Social de data 24 de novembre de 2015, en el que es 
s’explicita que a mes d’octubre de 2015 la quantitat d’hores de SAD conveniades amb el 
CCM s’ha consumit per necessitats del servei i que cal continuar prestant el SAD i en el 
que proposa que el Ple de l’Ajuntament aprovi l’ampliació de 2.000 d’hores de servei del 
Conveni de SAD amb el Consell Comarcal del Maresme 2015. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’ampliació de 2.000 hores de servei del Conveni de SAD amb el Consell 
Comarcal del Maresme 2015. 
 
Segon. Carregar la despesa de 32.500,00 € IVA inclòs a l’aplicació pressupostària 15 SS 
23119 48009, Pla d’acció social, codi d’actuació SOCALT.99 
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Tercer. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció per part dels grups? Senyora Miras. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres, igual que al punt anterior, l’ampliació aquestes d’hores del conveni del 
servei d’atenció domiciliària, com que ho portàvem al nostre programa, hi votarem a 
favor. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Doncs, si els sembla passaríem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
12. Protocol de resposta als maltractaments a la gent gran del Masnou 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Bé, doncs, com el seu nom indica, és un protocol per donar resposta al tema de 
maltractament de la gent gran, no només entès en termes físics sinó en temes psicològics 
moltes vegades, doncs, per la vulnerabilitat que pot patir una persona gran o una persona 
que està sola, una persona que es pot refiar d’algú i, malauradament, ser estafada, per 
exemple. És a dir que el maltractament té moltíssimes vessants. Vist això i per diferents 
demandes que sorgeixen, el 9 de desembre del 2014 s’acorda, dintre del Consell de 
Benestar Social, crear una comissió redactora d’aquest protocol per part de tot un grup 
d’experts i de tècnics, doncs, que l’han fet. Després s’han fet al·legacions, s’han recollit 
totes i, finalment, avui es presenta, després del dictamen, evidentment favorable, doncs, 
es presenta en el Ple per fer-lo públic d’alguna manera. No obstant això, en breu hi haurà 
una presentació d’aquest protocol i de quines són els eines a seguir i quins són els 
criteris, perquè no només és l’Administració qui treballarà per aquest protocol sinó les 
residències, els usuaris, els casals d’avis, és a dir, tots d’alguna manera estarem 
implicats en què la màxima eficàcia sigui aconseguida per evitar que hi hagi cap cas 
d’aquests en el nostre municipi. I, per tant, adoptaríem els següents acords: 
 
La Sra. Noemí Condeminas llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
“ATÈS que el Consell Municipal de Benestar Social, en sessió de data 9 de desembre de 
2014, va acordar l’elaboració d’un protocol de resposta als maltractaments a la gent gran 
del Masnou, atesa la preocupació que aquesta problemàtica causa a tots els sectors que 
hi són representats.  
 
VIST l’informe de la cap d’Acció Social de data 25 de novembre de 2015, en el que es 
proposa l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament del “Protocol de resposta als 
maltractaments a la gent gran del Masnou” com a eina per tractar el fenomen dels 
maltractaments a les persones grans i assentar les bases per a la detecció i la intervenció 
per part dels agents que actuen en l’atenció a la gent gran per tal que ho facin de forma 
coordinada i amb la màxima eficàcia. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar el Protocol de resposta als maltractaments a la gent gran del Masnou. 
 
Segon. Notificar el present acord a les entitats que formen part del Consell Municipal de 
Benestar Social i les que han format part de la comissió redactora del protocol.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé. Obriríem torn d’intervencions.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
És que el nostre grup, igual que va fer a la Comissió Informativa, demana que el punt 
aquest quedi sobre la taula per poder-lo estudiar amb més profunditat, atès que només 
hem tingut cinc dies per estudiar-lo. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé. Si els sembla acabem la roda i després entraríem en la consideració. Grup 
Socialista. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Si aquest punt no és retirat, perquè el plenari decideix 
majoritàriament no retirar-ho, doncs nosaltres hi votarem a favor per raons que ens 
semblen òbvies, donada la necessitat de protegir els col·lectius més febles, i aquest n’és 
un.  
 
Aprofitem també per sol·licitar un aclariment al ponent i a la regidora perquè en el seu 
moment no vam poder fer-ho a la comissió. És que hem detectat una absència flagrant en 
l’elaboració de la comissió de treball, em sembla que són els mossos d’esquadra. Doncs, 
no ho he vist. Ens agradaria saber, en tot cas, si no ha estat una errada d’aquest regidor 
en llegir el contingut, perquè no en formen part, perquè nosaltres creiem que, tenint en 
compte que moltes persones poden anar a denunciar directament a la seu de Mossos 
d’Esquadra, doncs, valdria la pena haver comptat amb ells en l’elaboració i comptar amb 
ells en l’execució del protocol. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Màxim Fàbregas, a part de demanar que es posposi 
el punt. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, per la propera vegada suggeriria que es votés primer, perquè sinó no té gaire sentit. 
Imagini’s ara que decidim deixar-ho sobre la taula. Bé, hem demanat que quedés sobre la 
taula i hem explicat el perquè i ja veurem què és el que decideix el plenari. És un 
document de 40 pàgines que, en opinió del nostre grup, requereix més temps per al seu 
estudi i també perquè poguéssim valorar, almenys nosaltres, la possibilitat o la 
conveniència de presentar o no propostes de modificació que milloressin la proposta 
actual. 
 
No entenem la negativa del Govern a ajornar un mes el debat sobre el contingut del 
protocol, sobretot perquè, com s’ha llegit a la presentació de la proposta, des que el 
Consell de Benestar Social va acordar-ne l’elaboració, el Govern ha disposat necessitat o 
ha necessitat un any per fer la proposta i, en canvi, només ens ha donat cinc dies a la 
resta de grups per al seu estudi. 
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Una vegada més, amb aquesta manera de fer, el Govern posa obstacles als grups de 
l’oposició i impedeix que aquests puguin realitzar la seva tasca de control al Govern en 
les condicions necessàries. 
 
“Les presses mai són bones conselleres” és una dita que hem sentit moltes vegades, i 
crec que en aquest cas és una dita que funciona. I la imposició per part del Govern de la 
seva majoria, tot i que és legítima, pot impedir la correcció d’errades, com per exemple 
d’una que esmentaré ara: 
 
Segons consta al protocol, el seu objectiu és oferir l’orientació, el suport i les respostes 
d’atenció més adequades, tant a les persones que reben maltractaments com a les 
persones que els causen.  
 
És a dir, el protocol que es proposa aprovar ofereix orientació i suport a les persones que 
causen els maltractaments. 
 
És per aquesta raó i per moltes altres, segur que trobaríem moltes més coses a corregir i 
aquesta és d’obligada correcció, obligada correcció perquè no entenem que un protocol 
ofereixi orientació i suport a les persones que causen els maltractaments. Orientació i 
suport, no ho entenem. Per això votarem en contra de la proposta, no perquè estiguem 
en contra de protegir la gent gran, estem a favor de protegir la gent gran, votarem en 
contra perquè d’aquesta manera estarem legitimats per presentar, si ho creiem adient, 
esmenes a l’aprovació del protocol que ara suposem que es produirà amb la imposició de 
la majoria del Govern, com ha fet en altres ocasions. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Doncs, té la paraula la senyora Condeminas. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies. A veure, espero no deixar-me res. Primer, el tema dels Mossos, els Mossos sí 
que han estat a la taula tècnica i de treball, però per expressa demanda d’ells no volen 
constar d’entrada en el protocol com a tal. De la mateixa manera que van fer amb el 
protocol d’Igualtat, exactament igual, i en són part fonamental i, evidentment, hi eren. És 
més, i ho dic molt de memòria, eren gairebé més de vint tècnics de diferents àmbits, tant 
de la Policia Local com de Mossos d’Esquadra, ho dic de memòria ara, és que me’ls 
deixaré, si voleu us els passaré exactament, tots el que hi havia i a qui representaven. 
Però vull dir que eren tot tècnics, per això no venen. 
 
Respecte a ICV, per què no el vull deixar damunt la taula? Justament per això, perquè fa 
molt de temps que s’està treballant i volem presentar-lo ja i que sigui eficaç. El fet que no 
hagueu tingut més temps o no, això, evidentment, no ho entraré en discussió, però sí que 
es va acordar, dintre del Consell de Benestar Social, que aquest protocol l’elaboressin 
realment els tècnics, que és qui saben de què va. I això va ser un acord unànime de tota 
aquesta comissió; per tant, poca cosa hi hem de dir nosaltres de més a més.  
 
Després, d’aquest protocol, de tot el període d’al·legacions, de tot el que s’ha fet, es va 
tornar a presentar al Consell de Benestar Social, vostès ara em demanen que quedi 
damunt la taula, però jo li recordo que en els darrers dos o tres consells, del seu grup 
polític no ha vingut ningú. Per tant, no em demani ara més temps quan vostès no han 
vingut a aquest Consell i no hi han participat. Per tant, no és la manera que tenim de fer 
nosaltres, és que el que no podem és anar marcant els tempos que vostès volen. 
Marquem el que nosaltres en aquest moment creiem que és oportú. I, respecte al tema 
que vostè diu que és una flagrant equivocació, doncs miri, li hagués pogut explicar perquè 
alguns dels companys que hi van ser, crec que l’Ernest Suñé n’era un, el fet de qui causa 
la majoria de maltractament de gent gran és en el si de la família i són els mateixos fills 
moltes vegades, que no entraré a valorar, perquè no es tracta de fer-ho aquí, i, per tant, 
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sí que els hem de donar suport, sí, hem de veure per què s’arriba a aquesta situació, i 
com ho hem de fer. Perquè, evidentment, no podrem desvincular una mare d’un fill o un 
pare d’un fill i, per tant, el suport ha de ser global, perquè això no té res a veure amb la 
violència de gènere convencional, sinó que el maltractament amb gent gran és súper 
específica i, per tant, jo estaré encantada, si vol li explicaré, però millor que jo tots els 
tècnics que així ho van argumentar i explicar i ho vam entendre perfectament. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Condeminas. Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
En cap cas ha qüestionat el nostre grup qui havia de fer la redacció inicial de la proposta 
de protocol, no ens hi hem posat, en cap cas, en que si aquesta proposta l’havien de 
redactar tècnics o no tècnics, no hem dit això. El que hem dit és que, una vegada la 
proposta redactada, nosaltres volem disposar de més temps. L’al·lusió que vostè ha fet a 
si algun membre del nostre grup ha assistit o no al Consell de Benestar Social jo crec que 
és una afirmació que en aquest cas sobra. Perquè nosaltres, com a grup municipal, on 
tenim la tasca fonamental a fer és exactament aquí, és a dir, quan se’ns convoca a una 
comissió informativa, se’ns passa una proposta sobre la qual hem de debatre i és quan 
demanem més temps per estudiar-la. I, respecte el redactat, nosaltres no estem negant la 
necessitat que es doni suport a persones que causen el maltractament, el que estem 
dient és que el redactat, justament aquest redactat no és massa afortunat i que es podria 
haver dit d’una altra manera, aconseguir la mateixa afinitat, però donant lloc a 
equivocacions, que és el que creiem que passa amb aquest redactat. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Tancaríem el debat. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí, és el seu criteri. Suposo que vostè deu estar per damunt del criteri dels tècnics que 
així ho entenen i així han cregut que era oportú. Simplement és això. I, evidentment, 
vostès a la comissió informativa han de tenir tota la informació, però si portem un any 
treballant-lo i un any ensenyant-lo i un any en paper i de totes les maneres, han tingut un 
any per anar-ho veient créixer i anar-ho modificant i no ha sigut així. Per tant, per això 
m’he cregut també amb l’obligació, també, de dir-ho d’alguna manera. Si vostè diu que no 
fem bé la feina, jo també li he de poder recriminar si vostès no han mostrat el que jo crec 
que és un interès excessiu i ara me’l demana. Simplement és això. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Passaríem primer a la proposta del Grup d’Iniciativa de retirada d’aquest 
punt. 
 
Resultat: Queda rebutjada per 11 vots en contra, 2 vots a favor i 8 vots d’abstenció. 

  
Votació 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) s’abstenen. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Passaríem a la votació d’aquest punt. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal d' ICV-EUiA-E (2 regidors), s'absté. 
 
13. Pla d'accions 2015-2016 del Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències 
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Moltes gràcies alcalde. Primer, faré una mica de síntesi del que seria aquest punt i 
després ja passaria a la lectura dels acords. Estem debatent ara mateix el Pla d’Accions 
relacionat amb el Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències. Aquest Pla es va 
aprovar el passat mes d’abril en ple municipal i explicaré les línies estratègiques en 
relació amb la prevenció de drogodependències, de forma genèrica i general. Aquest Pla 
de Drogodependències tenia previst unes accions a desenvolupar i unes comissions 
tècnica i un grup motor en el qual fer el seguiment i en el qual començar a fer l’execució 
d’aquestes propostes i aquestes accions que van vinculades al Pla que estem debatent 
ara mateix. 
 
El tema de fer-lo de forma anual, en aquest cas 2015-2016, és una novetat. Anteriorment 
es feia un Pla d’acció per als quatre anys i aquesta vegada hem passat al Pla anual per 
tal de poder fer un seguiment encara més específic de les diferents accions que heu 
pogut veure en els diferents àmbits, que hi ha esmentats l’àmbit d’oci, familiar, d’oferta, 
etc. Passo a la lectura dels acords. 
 
El Sr. Albert Alfaro llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
“Atès que en data 22 d’abril de 2015, el Ple Municipal va aprovar el II Pla Municipal de 
Prevenció de Drogodependències 2015-2019 (PMPD 2015-2019). 
 
Atès que en el mateix Ple es va acordar que la Comissió Informativa de Comunitat i 
Persones, seria la comissió política encarregada del seguiment d’aquest Pla i que 
algunes de les seves funcions són: 
 

- Aprovar la creació i composició de la comissió tècnica i del grup motor. 
- Aprovar el Pla d’acció anual, segons la proposta de la Comissió tècnica. 

 
Atès que el mateix PMPD 2015-2019 aprovat pel Ple, estableix en el seu punt 7, la 
constitució de la comissió tècnica i del grup motor, així com les seves funcions, de tal 
manera que aquests dos grups, durant l’any 2015, ja van començar a treballar. 
 
Atès que dins d’aquests treballs, el grup motor ha elaborat el Pla d’Accions anual, tenint 
en compte els resultats del treball realitzat juntament amb la comissió tècnica durant 
l’avaluació del PMPD anterior i l’elaboració del Pla de drogodependències actual. 
 
Atès que el Pla de drogodependències es va aprovar durant el 2015, el Pla d’Accions 
elaborat inclou les accions desenvolupades durant el 2015 i la previsió d’actuacions per el 
2016. 
 
Vist el Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències 2015-2019. 
 
Vist el document Pla d’Accions 2015-2016. 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2015000017  17 de desembre de 2015 

 

23 

 
Vist l’informe de la Tècnica de Salut Pública de data 30 de novembre de 2015, de 
justificació de l’aprovació del Pla d’Accions 2015-16 del Pla Municipal de Prevenció de 
Drogodependències. 
 
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 composició de la comissió tècnica i del grup motor que ja consten al 
Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències 2015-2019 composades per: 

 
Comissió tècnica: formada per un/a representant tècnic/a de les següents 
regidories:  

Regidoria de Salut Pública  

Regidoria d’Ensenyament  

Regidoria de Joventut  

Regidoria d’Acció Cívica 

Regidoria d’Esports  

Regidoria de Seguretat Ciutadana  

Regidoria d’Acció Social 

Regidoria de Diversitat i Ciutadania  

Regidoria d’Igualtat  
 

Grup motor: format per tècnics/es especialistes en prevenció de les 
drogodependències:  

Un/a tècnic/a de Salut Pública i Consum  
Un/a representant de la Diputació de Barcelona  
Un/a tècnic/a expert/a en prevenció de drogodependències  

 
Segon. Aprovar el Pla d’Accions 2015-2016.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si em permeten, hauríem de fer una petita rectificació en les regidories, 
que s’eliminaria la Regidoria de Participació Ciutadana, i eliminaríem la Regidoria de 
Benestar Social i Diversitat i Ciutadania i posaríem la regidoria d’Acció Social. Sí, la 
Regidoria de Civisme seria Regidoria d’Acció Cívica. Doncs obriríem un torn de paraules. 
Senyora Mònica González. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Bona nit, gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, també votarem a favor en aquest 
cas. Sens dubte, la lluita contra les addiccions és, en general, la gran assignatura 
pendent i, en particular, del Masnou. Aquest és un tema punyent que ens afecta a totes i 
a tots i en el qual cal un pas ferm i decidit, cal no fer un pas enrere. Donem tot el suport al 
Govern del Masnou i les encoratgem a incrementar els ajuts a les entitats que treballen 
de valent per ajudar les persones amb addiccions. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora González. Senyora Parodi. 
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Gràcies, senyor alcalde, bona nit a tothom. El nostre grup hi votarà a favor, ja que el meu 
company, el Frans Avilés i jo, hem demostrat ja la nostra sensibilitat en aquest tema, 
presentant una moció fa un parell de legislatures que va provocar la creació del Pla 
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Municipal de Prevenció. Per tant, no només estem d’acord amb l’aprovació d’aquest Pla, 
que ha de ser una eina de prevenció, informació i ajuda a les famílies, sinó que vetllarem 
pel seu compliment. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció per part del ponent? Senyor Alfaro. 
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Donar les gràcies als grups que donin suport a aquest punt. En tot cas, volia remarcar el 
fet de passar d’un Pla d’Acció de quatre anys a passar-lo anual, ja que d’aquesta manera 
serà més fàcil fiscalitzar, per part de tots, les accions desenvolupades. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla, passaríem a la votació. 
  
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
14. Aprovació de la modificació de l'Ordenança del servei de taxi del Masnou 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, alcalde. Bé, arran de diverses modificacions en la normativa que afecten la 
secció del taxi, del taxi. El mes de març del 2015 es va crear una comissió d’estudi per 
elaborar la modificació de l’ordenança del taxi. Aquesta comissió d’estudi va elaborar un 
esborrany d’aquesta modificació de l’ordenança, que va ser presentada el juliol, diguem-
ne, als titulars de les llicències de taxis del Masnou per tal d’informar-los. Se’ls va donar 
un termini, dintre del qual van presentar una sèrie d’al·legacions, les quals van ser 
avaluades per la comissió d’estudi tècnic, i el criteri que es va utilitzar és bàsicament 
estimar totes aquelles que es poguessin estimar i, únicament, es van desestimar aquelles 
que per raons normatives no complien la legalitat vigent i també aquelles que tendien a la 
prestació d’un pitjor servei de cara a l’usuari. El 27 de novembre es va mantenir la reunió 
amb el sector del taxi, se’ls va informar de les esmenes incorporades i, bé, vist l’informe 
jurídic es proposa l’adopció del següents acords: 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
“Vist l’avantprojecte de modificació de l’Ordenança del Servei de Taxi del Masnou, 
elaborat per la Comissió d’Estudi constituïda per Resolució d’Alcaldia de data 31 de març 
del 2015, en compliment de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple 
de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, 
la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació 
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
Atès que cal considerar interessats, a les persones titulars de llicències d’auto-taxi del 
municipi que no pertanyent a cap associació, així com, a l’Associació de Taxi del Masnou, 
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de la que formen part la resta de taxistes que són titulars de llicències d’auto-taxi del 
municipi. 
 
Atès que, aquesta modificació de l’Ordenança només requereix l’aprovació per majoria 
simple, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
Atès que l’article 178.1.c) 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, disposa que les ordenances 
s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap 
reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats 
subsegüent a l’aprovació inicial. 
 
Vistes les actes aixecades per la Comissió d’estudi tècnic per a l’elaboració de la 
modificació de l’Ordenança del servei de taxi del Masnou, en data 15 d’abril de 2015 i 7 
de maig del 2015. 
 
Vista l’acta aixecada de la reunió mantinguda en data 10 de juliol del 2015, per 
l’ajuntament amb els titulars de llicències d’auto-taxi del municipi que no pertanyen a cap 
associació i amb el president de l’Associació de Taxi del Masnou, de la que formen part la 
resta de taxistes que són titulars de llicències d’auto-taxi del municipi, als efectes 
d’informar als assistents de les principals modificacions a introduir a l’Ordenança del 
servei de taxi del Masnou, actualment vigent, segons l’estat dels treballs efectuats per la 
Comissió d’Estudi. 
 
Vistes les al·legacions presentades pel president de l’Associació de Taxi del Masnou, 
amb data 18 d’agost del 2015 i registre d’entrada 20015/007784. 
 
Vista l’acta aixecada per la Comissió d’estudi tècnic per a l’elaboració de la modificació de 
l’Ordenança del servei de taxi del Masnou, en data 25 de novembre del 2015, on s’acorda 
incorporar la major part de les propostes fetes per l’associació, en l’avantprojecte final 
elaborat per la comissió d’estudi, resultant únicament desestimades aquelles al·legacions 
que no s’ajustaven a la legalitat aplicable o que comportaven una menor preservació dels 
drets dels usuaris de taxis al Municipi. 
 
Vist que en data 27 de novembre del 2015, s’ha mantingut reunió entre l’ajuntament i el 
president i un membre de l’Associació de Taxi del Masnou, als efectes d’informar als 
mateixos de les al·legacions de l’associació que s’han estimat integrament o parcialment i 
d’aquelles desestimades, per la Comissió d’estudi tècnic per a l’elaboració de la 
modificació de l’Ordenança del servei de taxi del Masnou. 
 
Vist l’informe favorable de la tècnica superior en dret, de data 30 de novembre del 2015, 
amb el vist i plau del secretari de la corporació. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
ACORDS: 
 
I. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança del Servei de Taxi del Masnou, 
segons el text que s’adjunta com Annex I als presents acords. 
 
II. Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de modificació de 
l’Ordenança pel termini mínim de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar 
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un 
dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació «El Masnou viu», al tauler 
d’edictes físic i electrònic de l’Ajuntament, i el portal de transparència de la web municipal. 
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El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la 
publicació de l’anunci al BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar a la Secretaria de l’Ajuntament del Masnou, situat en el 
Passatge Prat de la Riba nº 1, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de 
8:30 a 14:00 i al portal de transparència de la web municipal.  
 
III. Concedir audiència als interessats, es a dir, als titulars de llicències d’auto-taxi del 
municipi que no pertanyent a cap associació, així com, a l’Associació de Taxi del Masnou, 
de la que formen part la resta de taxistes que són titulars de llicències d’auto-taxi del 
municipi, a l’efecte de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació 
dels presents acords i la tramesa d’una còpia del text íntegre de l’Ordenança. El termini 
de l’audiència serà de trenta dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de 
recepció de la notificació. 
 
IV. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, la modificació de l’Ordenança que ara 
s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit 
ulterior, i es procedirà directament a la publicació.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor de las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
No, només una pregunta al senyor Quim Fàbregas. Quan ens ho va presentar a la 
comissió es va fer un afegit a posteriori. Jo sé que en la comissió hi havia un consens la 
majoria, a l’associació majoritària. Volia preguntar-li què han contestat quan s’ha fet el 
segon afegit que es va fer en un correu electrònic, del qual es va enviar una còpia? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Avancem que el nostre posicionament serà a favor i aprofitem 
per agrair al ponent, Sr. Quim Fàbregas, la seva atenció envers els suggeriments que des 
de diferents grups vam fer a la Comissió, la majoria dels quals han estat recollits, i en 
especial la solució donada respecte als torns de cap de setmana dels taxistes. Moltes 
gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Nosaltres ens abstindrem en la votació. Perquè, tot i que compartim la necessitat de 
regular les activitats del servei del taxi al Masnou i de posar al dia una ordenança que 
potser havia quedat obsoleta ―tal com es va veure a la Comissió Informativa―, creiem 
que l’actual proposta d’ordenança, malgrat les incorporacions que s’han fet a darrera 
hora, és manifestament millorable. Hi ha temes com la regulació dels torns en cap de 
setmana i altres que no han quedat resolts de manera satisfactòria i, per això, la nostra 
abstenció.  
 
A més, revisant les actes i posats en contacte amb alguns dels taxistes, tenim 
coneixement que el seu contingut no s’ha treballat suficientment amb els taxistes que no 
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són membres de l’associació de taxi del Masnou ja que, contradient el que deia el regidor 
Quim Fàbregas, almenys fent cas del que diu l’acta, malgrat se’ls va lliurar l’esborrany 
d’ordenança en la reunió de juliol, en cap cas es va informar que disposaven d’un termini 
concret per presentar propostes de modificació, l’acta no ho recull. 
 
I, per altra banda, tampoc estem satisfets com aquest tema s’ha treballat per part del 
Govern, un cop més, ja que creiem, i sembla reiteratiu però crec que és interessant ser-
ho, que els grups que no formem part del Govern no hem disposat de temps suficient per 
poder treballar com cal el contingut de la proposta i només vull recordar que em sembla 
que vàrem estar una hora i quart tractant aquest tema en Comissió Informativa. 
 
Nosaltres demanem al Govern, tal com ja vàrem fer a la Comissió Informativa, que si creu 
adient facilitar la tasca de l’oposició i aconseguir que aquesta pugui fer propostes de 
modificació constructives a les que presenta el Govern, en casos com aquest i com d’uns 
quants altres dels quals avui també parlarem ―d’un ja n’hem parlat―, doni temps 
suficient als grups municipals de l’oposició per poder estudiar els temes a debatre i que, 
en el cas d’ordenances, reglaments, protocols i altres, aquests temps sigui, com a mínim, 
d’un mes. En cas contrari, entendrem que el que fa el Govern és declinar la possibilitat 
que el nostre grup pugui col·laborar a la millora de les seves propostes i això sempre va 
en detriment dels interessos del conjunt de la població. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP hi hauria alguna intervenció? Senyora Miras 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Nosaltres preguntàvem a Comissió Informativa per què no s’havia acceptat l’horari que 
presentaven els taxistes. Preguntàvem per quin motiu aquest horari que ells ja tenien no 
es podia mantenir pel que es referia a les rotacions del cap de setmana. Preguntàvem si 
fins al moment hi havia hagut queixes, i ens van dir que no. Sabíem que ells 
s’autoregulaven l’horari i ens sobtava, doncs, que l’Ajuntament volgués imposar, per dir 
d’alguna manera, l’horari que havien de fer i, llavors, vam fer una proposta, vam fer una 
proposta a la Comissió Informativa, bé, una aportació i no ens ha quedat molt clar en el 
correu electrònic que hem rebut si aquesta aportació que hem fet està continguda en 
l’ordenança aquesta o no. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sí, senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, jo en igual sentit del que han dit els meus companys. En la Comissió Informativa és 
veritat que va ser bastant densa i es va parlar, comentar i donar les explicacions 
oportunes per part de l’Equip del Govern; però, bé, la majoria dels suggeriments de les 
qüestions que es van plantejar han estat resoltes i algunes de les quals incorporades 
entenem en un sentit positiu que, doncs, hauria de limitar els possibles inconvenients o 
problemes que poguessin sorgir de la nova aplicació d’aquesta ordenança del taxi. Per 
tant, nosaltres hi votarem favor. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Quim Fàbregas, podem fer els aclariments oportuns. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Sí, gràcies. En relació amb els comentaris que s’han fet, el senyor De las Heras respecte 
a les aportacions que es van fer a la Comissió Informativa, es van fer bàsicament dues 
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aportacions. Una feia referència al tema de la regulació que es feia en cap de setmana. 
Hem intentat recollir-la, en el sentit que en la proposta del Govern inicial es preveia que 
cada cap de setmana treballessin o les llicències senars o les parells i el que hem obert 
és la possibilitat que si hi ha un taxista que aquell cap de setmana no li toca, però té un 
client, diguem-ne, fidel que vol anar a Can Ruti, per exemple, i li truca, que pugui 
treballar.  
 
Hem obert la porta de manera que no excloem el fet que un taxista que no li toqui un cap 
de setmana si té una carrera o un viatge concret d’algun client que li truca personalment a 
ell que el pugui fer.  
 
I l’altra aportació feia referència al tema de les cadiretes per a nens petits de menys de 
135 cm d’alçada. La normativa és bastant confosa i el que hem fet és donar la possibilitat 
a l’usuari que pugui triar entre els taxis que estiguin a la parada aquell que tingui la 
cadireta. Perquè a la normativa, s’hi estableix que els taxistes tenen una excepció en el 
fet de portar nens de menys de 135 cm lligats, dins el nucli urbà, la trama urbana, parla. 
Els taxistes de l’àrea metropolitana no en porten directament, perquè com bàsicament 
treballen en un 95 % dins la trama metropolitana entenen ells que estan exempts, 
entenen. Altra cosa és que, com que van a l’aeroport, en teoria l’haurien de portar, però 
no la porten. Aquí, al ser un municipi molt més petit, sortir de la trama urbana és bastant 
més fàcil, llavors el que fem és obrir la porta en el sentit que si hi ha gent que realment 
demanda el fet de poder disposar d’una cadireta per portar el seu fill o el nen que vagi 
amb ell, el taxista la pugui tenir per oferir aquest servei complementari.  
 
No estic gens d’acord amb el Màxim, perquè vam estar en una reunió que aquí a la 
proposta d’acord figura, que era el dia 10 de juliol a la qual van assistir els representants 
de l’Associació del Taxi que representen onze llicències, i les quatre llicències que van a 
part. Van venir tots i se’ls va deixar molt clar, se’ls va lliurar en paper l’esborrany 
d’ordenança a tots i se’ls va deixar molt clar que hi havia un termini que era tot l’estiu fins 
al mes de setembre, que després es va ampliar per un tema que portava la persona, els 
serveis jurídics que portava o la persona que portava l’informe jurídic d’això va estar un 
període transitori fora de l’Ajuntament, i es va allargar aquest període. I, vull dir, tothom va 
poder presentar al·legacions i els que no ho van fer va ser perquè no ho van creure 
oportú. Però no estic gens d’acord amb el fet que vostè exposi que no es va informar els 
titulars de llicència que no formen part de l’associació. 
 
I, un últim apunt en relació amb l’autoregulació dels caps de setmana que tenen els taxis, 
s’autoregulen els que estan dins de l’associació. El que estan a part, que són quatre 
llicències, aquests funcionen diguem-ne pel seu compte, no autoregulen res. Per tant, el 
que creiem important és que l’Ajuntament establís, diguem-ne, un horari de regular el 
servei de taxi el cap de setmana. Perquè, si no era així, ens haguéssim pogut trobar que 
hi hagués algun cap de setmana que no hi hagués servei de taxi al Masnou i des de 
l’Ajuntament no haguéssim pogut dir res. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, algun aclariment més? Senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, senyor alcalde. En primer lloc, felicitar-nos perquè, tal com ha esmentat el regidor 
Joaquim Fàbregas, s’hagi recollit el suggeriment que va fer la meva companya a la 
Comissió Informativa respecte al tema de les cadiretes per a infants de menys de 135 cm 
i pel que respecte a l’afirmació que jo he fet, en relació amb la participació dels taxistes 
que no pertanyen a l’associació del taxi i al coneixement o no de si hi havia un termini per 
presentar al·legacions, nosaltres hem parlat amb aquest col·lectiu, però per no posar en 
dubte la paraula d’uns i d’uns altres ens hem refiat de l’acta i li agrairia al senyor Joaquim 
Fàbregas que llegeixi el contingut de l’acta, el que fa referència al tema de terminis, 
perquè veurà que en cap cas, almenys a l’acta, jo no dic que a la reunió no es parlés, jo 
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el que dic és que a mi m’han dit que no i a l’acta no hi consta cap termini. Raó per la qual, 
m’han dit a mi aquests taxistes que no són de l’associació, no han presentat al·legacions, 
perquè no tenien clar ni que això anés en ferm. És un tema de llegir l’acta i prou. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Algun aclariment més senyor Joaquim Fàbregas? 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Com vostè molt bé sap, per exemple a la Comissió Informativa que vam tenir la setmana 
passada a territori, va ser una Comissió Informativa, abans s’han dit, bastant densa, va 
durar més d’una hora. Si vostè mira l’acta que li lliurarem properament, perdona, ja la té. 
Doncs, difícilment recull diguem-ne totes les aportacions que es van fer allà, perquè 
haurien de ser actes de cinquanta fulls per tenir. Llavors, en aquella reunió jo li dic i 
espero que em pugui creure, malgrat el que li diguin els taxistes, que són part interessada 
perquè van deixar passar el termini sense presentar al·legacions, que en aquella reunió 
es va informar del termini que tenien per presentar les al·legacions, malgrat que no figura 
a l’acta i no figuren moltes més coses, perquè sinó haurien de ser actes que no es 
podrien llegir, perquè només faríem que llegir actes. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, molt ràpidament, si us plau. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Jo entenc que no hi hagi de figurar tot, però crec que el tema dels terminis és essencial, 
sobretot si es parla de presentar al·legacions o suggeriments a una proposta 
d’ordenances, i no poso en dubte la seva paraula ni tampoc la seva voluntat de 
col·laborar perquè crec que és un dels regidors que ho ha posat de manifest més d’una 
vegada. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Si els sembla, passaríem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal d'ICV-EUiA-E (2 regidors) s'absté. 
 
15. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació del Masnou d'ampliació d'usos 
compatibles a la zona industrial urbana del municipi 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Aquesta proposta fa referència a una 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació que presenta la societat mercantil 
immobiliària Mar, pel que fa a l’ampliació dels usos compatibles a les zones industrials 
urbanes del municipi. En concret, estem parlant d’una zona que és el que entenem com 
l’antiga, la ubicació de l’antiga DOGI, on s’ha procedit ja al trasllat de la fàbrica DOGI, 
però ha quedat allà un antic teixit industrial. Aquest teixit, cada cop la indústria requereix 
un altre tipus d’instal·lacions, per tant no sembla mala idea afavorir uns altres usos en 
aquesta situació. En concret, la modificació que es pretén incorporar, tenim ja uns usos 
admesos a la zona que els llegiré una mica, que és comerç petit; servei d'oficina, 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2015000017  17 de desembre de 2015 

 

30 

restauració, educatiu, esportiu, associatiu; tallers; de logística, transport i magatzem. 
Aquests són usos ja compatibles. Amb la qual cosa, amb aquesta modificació puntual, el 
que ens proposen és d’ampliar-la a un ús sanitari existencial i cultural. Vist els informes i 
els dictàmens favorables dels tècnics es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
El Sr. Ricard Plana llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
“Vista la documentació relativa a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
d’ampliació d’usos compatibles a la zona industrial urbana del municipi, presentada en el 
Registre general de l’Ajuntament en data 25 de novembre de 2015, en representació de 
la mercantil Inmobiliaria Mar, SLU.  
 
Atès que la referida modificació puntual del Pla General afecta a una zona del municipi 
que, tot i estar qualificada de sòl industrial (clau 14) es troba envoltada de teixit 
residencial. En concret, es tracta de l’entorn de l’antiga fàbrica DOGI.  
 
Atès que, segons consta en la memòria del document, l’objectiu que es pretén assolir 
amb aquesta Modificació del Pla General és el d’incorporar els usos de servei sanitari, 
assistencial i cultural com a compatibles en aquest àmbit, i que es venen a afegir als usos 
que ja són admesos en la zona: comerç petit, servei d’oficines, restauració, educatiu, 
esportiu, associatiu, tallers, logística, transport i magatzem.  
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal amb data 25 de novembre de 
2015, en el qual es manifesta textualment el següent:  
 
“En data 25 de novembre de 2015, CCCCC, en representació de la mercantil Inmobiliaria 
Mar SLU ha presentat un nou document de modificació puntual del PGOU per ampliació 
d’usos compatibles a la zona industrial urbana, redactat per l’arquitecte VVVVV. 
 
La iniciativa privada de modificacions puntuals de planejament general es justifica en 
compliment de l’arcticle 1 01.3 del DL 1/2010. 
 
Es redacta la modificació puntual del PGOU per ampliació dels usos compatibles a la 
zona industrial urbana amb el següent objectiu: 
 
-La incorporació de nous usos compatibles a l'àmbit de la zona industrial, (clau 14) 
establerta pel Pla General d'Ordenació Urbana del Masnou, el qual ha quedat en una 
posició central envoltat de teixit residencial. Aquests nous usos són els de servei sanitari, 
assistencial i cultural que s'incorporen al usos compatibles ja admesos en aquesta zona, 
corresponents als de comerç petit; els de servei d'oficines, restauració, educatiu, esportiu, 
associatiu; les diferents modalitats de tallers; de logística i transport, així com els 
magatzems. 
 
El document incorpora un estudi previ d'aquest àmbit en els quals és d’aplicació aquesta 
modificació puntual, que correspon a l'entorn de l'antiga fàbrica Dogi. 
 
El document presentat justifica que, donada la posició central d'aquest àmbit en relació a 
la trama urbana, s’escau preveure serveis i dotacions privades sense les limitacions que 
el planejament actual avui determina, més pensat per un ús principal industrial, tota 
vegada que l’activitat pròpiament industrial o bé ha tancat per motius socioeconòmics o 
bé s'ha anat emplaçant en polígons industrials amb una millor accessibilitat i ubicació 
allunyada dels teixits residencials. 
 
La proposta justifica la necessitat, oportunitat i conveniència de la modificació en relació 
als interessos públics i privats concurrents. 
 
Pel que fa al contingut del document presentat, aquest s’ajusta a allò que requereix el Dl 
1/2010, atenent a la naturalesa i abast de la modificació proposada. 
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Pel que fa a la normativa urbanística, aquesta s’estructura en cinc articles. L’article 5 
modifica l’article 398.3, relatiu a les condicions dels usos genèrics i específics de la zona 
industrial (clau 14). 
 
Pel que fa a la suspensió de llicències preceptiva d’acord amb l’article 73 del DL 1/2010, 
cal dir que ateses les determinacions d’aquesta modificació puntual, que amplia els usos 
compatibles a la zona 14-Industrial, l’aprovació inicial del document no afecta 
l’atorgament de llicències en els àmbits d’aplicació d’acord amb el règim urbanístic actual. 
 
Per tot allò exposat, el tècnic que subscriu emet informe amb caràcter favorable del 
document de Modificació puntual del PGOU d’ampliació d’usos compatibles a la zona 
industrial urbana.” 
 
Vist l’informe jurídic sobre tramitació emès en data 27 de novembre de 2015 per la 
tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, amb el vist i plau del secretari general de 
l’Ajuntament, en el qual es posa de manifest que pot procedir-se a l’aprovació inicial de 
l’esmentada modificació puntual de Pla General, seguint el mateix procediment que per a 
l’aprovació del Pla General, de conformitat amb el que preveu l’article 96 del Text refós de 
la Llei d’Urbanisme. Abans l’Ajuntament haurà d’assumir expressament la iniciativa 
pública per tramitar-la, de conformitat amb el que preveu l’article 101.3 del Text refós de 
la Llei d’Urbanisme.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Atès el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 101.3 del 
mateix text legal. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
PRIMER.- Assumir la iniciativa pública per tramitar la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació d’ampliació d’usos compatibles a la zona industrial urbana del municipi, a 
l’àmbit de l’entorn de l’antiga fàbrica DOGI, presentada per la mercantil Inmobiliaria Mar, 
SLU, tal i com preveu l’article 101.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
SEGON.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del 
Masnou d’ampliació d’usos compatibles a la zona industrial urbana del municipi a l’àmbit 
de l’entorn de l’antiga fàbrica DOGI, que té com a objectiu d’incorporar els usos de servei 
sanitari, assistencial i cultural com a compatibles en aquest àmbit, i que es venen a afegir 
als usos que ja són admesos en les zones objecte de la modificació.  
 
TERCER.- Sotmetre la documentació de la modificació puntual del Pla General a 
informació pública per un termini d’un mes, d’acord amb el que preveu l’article 85.4, del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis 
municipals, e-tauler i en un dels diaris de major circulació, i al portal de transparència de 
la web municipal. Durant aquest termini, l’expedient restarà a disposició de qualsevol 
persona que el vulgui examinar i hi vulgui presentar al·legacions. 
 
QUART.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials, d’acord amb el que assenyala l’article 85.5 del referit Decret legislatiu.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Aquesta proposta ja es va presentar a la Comissió Informativa 
de Territori del passat mes de setembre però, llavors, la modificació que es plantejava 
abastava els dos àmbits del Masnou qualificats com a zona 14 industrial urbana; un, com 
diu el regidor, situat a l’entorn de l’antiga fàbrica DOGI i, l’altre, a l’entorn de la fàbrica del 
vidre.  
 
En aquella reunió, de la qual, com faig sempre, vaig prendre nota manualment, i abans 
d’iniciar el debat sobre la proposta, el regidor d’Urbanisme, Sr. Ricard Plana, va fer 
esment que s’havien rebut algunes queixes, però no va especificar-ne el contingut, i va 
anunciar la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia.  
 
Per aquesta raó, a la Comissió Informativa de Territori de la setmana passada, nosaltres 
vàrem preguntar al senyor Plana quines eren les veritables raons per les quals ara 
s’havia decidit presentar de nou la proposta i, a més, de la proposta presentada en el mes 
de setembre s’havia exclòs el sector industrial de la zona d’Ocata. També li vàrem 
preguntar quines eren les queixes a les quals s’havia referit en el mes de setembre. 
 
En aquesta ocasió, i si m’equivoco agrairé se’m corregeixi, el Sr. Ricard Plana va afirmar 
que no s’havien produït queixes sinó que, escoltada la intervenció del regidor Sr. Ernest 
Suñé, s’havia decidit posposar el debat d’aquest tema. 
 
Doncs bé, el nostre grup no considera suficients les explicacions rebudes i continua 
sense entendre quines són les raons que justifiquen l’exclusió de la zona 14 d’Ocata 
d’aquesta modificació.  
 
Per això ens abstindrem en la votació, ja que, en opinió del nostre grup, la proposta 
d’ampliació d’usos, amb la qual estem d’acord, hauria de produir-se en tots dos sectors. 
Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Plana. 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Sí, com ja vaig dir a la Comissió Informativa, jo crec que no ens vam referir mai a 
queixes. És veritat que quan ho vam portar a la Comissió Informativa del mes de 
setembre, és a dir, entenem que això és una empresa que és la que proposa la 
modificació. Ells, amb criteri, van fer la seva primera proposta dient, encara que el seu 
interès està a la zona de l’antiga DOGI, ells van agafar la clau 14 zona industrial i com 
aquí tenim dues zones, els va semblar que el més just era que la seva proposta abracés 
les dues zones industrials. Per entendre’ns, és al voltant de la DOGI i al voltant de la 
fàbrica del vidre. Quan en aquell moment es va notar que hi havia una diferència 
substancial, que és que l’entorn de la DOGI ja no tenia la seva fàbrica principal que era la 
DOGI, mentre que l’entorn de la fàbrica del vidre sí que encara segueix tenint la fàbrica, 
el vidre, diguem allà a ple funcionament. Quan nosaltres ho vam retirar el que vam fer és 
la consulta al servei d’urbanisme de la Generalitat dient: sembla correcte atenent que les 
dues situacions són diferents, que nosaltres aquest, tot i sent les dues claus 14 una es 
pugui tractar d’una manera, ampliant aquests usos, i l’altre la podem deixar tal com està. 
La resposta d’urbanisme de la Generalitat va ser que sí, en el moment que vam tenir la 
seguretat que sí, el que vam optar és per, atenent la diferent casuística de les dues 
zones, centrar-nos en la zona on ja no hi havia més activitat, no tanta activitat industrial i 
en aquesta és on es va recomanar a l’empresa que feia això. Home, si és aquesta la 
zona que vosaltres us interessa i és la zona que nosaltres veiem més favorable que 
s’incloguin nous usos, perquè l’activitat industrial ha baixat molt, doncs se’ls va proposar 
que presentessin la modificació en aquest sentit. No hi ha més. Crec que, a més, en 
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aquella comissió, com ja he dit, no va ser ni una proposta nostra sinó que va ser una 
observació del senyor Suñé i nosaltres la vam recollir. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna observació més? Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, malgrat que a les actes no hi consta tot, com deia abans el company Quim, a l’acta 
d’aquella comissió informativa de setembre, comença dient: A la reunió de la Comissió 
Informativa el mes de setembre el senyor Ricard Plana diu que deixa sobre la taula 
aquest punt perquè cal estudiar les possibles repercussions de l’objecte de la modificació 
en altres usos actualment existents, especialment en matèria d’usos. I és a continuació 
quan parla que el senyor Suñé, però abans que el senyor Suñé digués absolutament res 
vostè ja havia dit que el Govern ja havia decidit retirar el punt. No m’ha quedat clar, això, 
l’única cosa que de la seva intervenció no m’ha quedat clar, si la reunió a la qual fa 
esment que van mantenir amb urbanisme va ser prèvia a la decisió de retirar el punt de 
l’ordre del dia o va ser a posteriori.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si vol precisar-ho, senyor Plana.  
 
El Sr. Ricard Plana 
 
No, va ser posterior. Arran de l’observació aquesta, diguem, quan es va donar la situació 
de veure la diferència, tot i que la clau 14 era la mateixa, la situació de zona industrial 
urbana era la mateixa, quan vam veure que la situació no era la mateixa quant a l’activitat 
industrial que hi havia en un lloc o un altre, va ser on es va fer. Per això, de fet, vam 
passar dues comissions. Han estat dos mesos perquè demanar hora a urbanisme, anar 
allà, jo mateix vam anar-hi junt amb els tècnics d’aquí, entre altres coses i es va tocar 
aquest tema. Fins que no es va tenir la resposta, etc. Bé ha seguit el tràmit fins ara. Però, 
sí, sí, va ser després. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, si els sembla, passaríem a la votació. 
  
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor, 2 vots en contra i 2 vots 
d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 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. 
 
Relació d’assumptes que es proposen passar a la sessió del Ple fora de l’ordre del 
dia i prèvia declaració d’urgència 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Tindríem dues propostes d’urgència, que una és una ratificació d’un Decret d’alcaldia, 
respecte als nomenaments de membres del Consell de la Vila, que s’han fet a partir dels 
diferents consells de participació ciutadana.  
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I, després, l’altre punt d’urgència seria la proposta que faria l’Alcaldia, com vam esmentar 
ahir a la Junta de Portaveus, de cinc persones expertes que serien nomenades per 
aquest Ple municipal. Si els sembla, si no hi ha cap inconvenient, podríem votar la 
urgència, amb una sola votació les dues urgències. Els sembla correcte? Doncs, si no hi 
ha cap intervenció, votaríem la urgència. 
 
Les dues urgències es voten conjuntament. 
  
Resultat: Aprovades les dues urgències per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots 
en contra. 
 
Votació: Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) hi vota en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I, si els sembla, jo mateix explicaria molt ràpidament els punts. El primer, com he dit 
abans, és la ratificació de decrets d’Alcaldia que l’Alcaldia ha signat, que és el 
representant del Consell escollit pel Consell Municipal de Patrimoni Cultural, el Consell 
Municipal de Benestar Social, el Consell de Solidaritat, el Consell d’Els Vienesos i de Ca 
n’Humet, serien aquests.  
 
I respecte al nou punt que aportaríem a l’ordre del dia, que seria aquestes persones 
expertes que proposaríem en aquest Ple, serien les següents persones: Pere Compañó i 
Fibla, el senyor Mario Melgar i Piedrafita, la senyora Carme Gómez Adame, la senyora 
Aina Ripol i la senyora Marta Rossell. Aquesta seria la proposta que posaríem, si els 
sembla podríem, si no hi ha cap inconvenient, també podríem, si ningú demana una 
votació a part, podríem fer la votació conjunta. Alguna intervenció al respecte? Senyora 
Miras. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres vam proposar una persona, al Consell de la Vila, no ha estat acceptada 
aquesta persona. El motiu pel qual no ha estat acceptada considerem que és bastant 
arbitrari, totalment, i ens estem imaginant que potser no compleix els paràmetres de 
l’Alcaldia. No sabem per què la nostra proposta no ha estat acceptada. Per tant, hi 
votarem en contra. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs, si se’m permet una breu explicació, les persones que s’han proposat són 
persones que pertanyen al teixit associatiu del Masnou, que no tenen una vinculació 
directa amb l’activitat política i, per tant, hem cregut convenient, doncs, tant el senyor 
Pere Compañó, perquè pertany a diferents entitats conegudes de la vila; el senyor Mario 
Melgar, perquè també pertany a una entitat veïnal i a una entitat tan important al nostre 
municipi com DISMA; la senyora Carme Gómez, vinculada al món de l’esport; la senyora 
Aina Ripol, vinculada a l’àmbit cultural i teatral i la senyora Marta Rossell, doncs, de 
l’àmbit que podríem definir de l’emprenedoria i l’educació, hem cregut que eren les 
persones adequades per estar en aquest Consell de la Vila. Doncs, si els sembla, 
passaríem a la votació de la ratificació d’aquest punt d’urgència de l’ordre del dia. 
 
El Sr. Jaume Oliveras fa un resum de les dues propostes, les quals literalment diuen el 
següent: 
 
 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2015000017  17 de desembre de 2015 

 

35 

Ratificació del Decret d'Alcaldia amb número 1919, de data 18 de novembre de 
2015, pel qual es nomenen els membres del Consell de la Vila 
 
“Vist el Decret d’Alcaldia amb número 1919, de data 18 de novembre 2015, en el qual es 
disposa textualment el següent: 
 
“Atès que el Pla de Participació Ciutadana 2012-2015, aprovat pel ple al juny de 2012, 
recollia el repte de millorar i impulsar els òrgans de participació del municipi i que, entre 
les diverses actuacions que s’hi incloïen per tal d’afrontar aquest repte, hi ha la creació 
d’un Consell de la Vila com a òrgan de participació general al municipi i de coordinació de 
les diferents instàncies de participació estables o temporals. 
 
Atès que per a la constitució del Consell de la Vila és precís procedir al nomenament de 
les persones membres que n’han de formar part. 
 
Atès que el reglament del Consell de la Vila dictamina, en el seu article 9, que les 
persones finalment proposades com a membres del Consell, a excepció de les expertes 
en algun dels àmbits de competència municipal, seran nomenades per l’Alcaldia. 
 
Atès que la presidència i les persones representants de cadascun dels grups municipals 
amb presència al consistori van ser nomenades mitjançant acord del ple ordinari de 23 de 
juliol de 2015. 
 
Atès que la vicepresidència serà designada directament per l’alcaldia. 
 
Atès que en data 3 de novembre van ser nomenats mitjançant decret de l’alcaldia els i les 
representants dels òrgans de participació sectorial Consell Escolar Municipal i Consell 
Municipal de Benestar Social, de les cinc associacions veïnals i de les cinc associacions 
no veïnals, i de la ciutadania a títol individual en les franges de 18 a 27 anys (titular), de 
38 a 47 anys (titular) i de la franja de 48 a 57 anys. Tots aquests nomenaments seran 
ratificats al ple municipal del mes de novembre. 
 
Atès que s’ha sol·licitat també als següents òrgans de participació operatius presents al 
municipi la designació d’una persona, que no podrà ser membre de la corporació: 
 

 Consell Municipal de Patrimoni Cultural. 

 Consell Municipal de Benestar Social (suplent). 

 Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. 

 Consell d’equipament Els Vienesos. 

 Consell d’equipament Ca n’Humet. 
 
Atès que en el sorteig públic que va tenir lloc 23 de juliol a la sala capitular de 
l’Ajuntament es va designar el següent:  
 

 Cinc persones a títol individual entre els 18 i els 67 anys: van obtenir assignació les 
persones de la ciutadania a títol individual amb el número d’ordre 3 a les pàgines 41, 
49, 32, 58 i 51, que corresponien a les franges d’edat 18-27, 58-67, 28-37, 48-57 i 38-
47. Les persones de la ciutadania a títol individual restants consecutives d’aquestes 
pàgines fins a 50 números consecutius varen quedar en situació de reserva per si es 
produís alguna renúncia i per a la designació de suplents. 

 
Atès que per a aquestes persones representants, d’acord amb el reglament, cal designar 
una persona suplent, la qual substituirà la titular en casos d’absència o malaltia.  
 
Ateses les comunicacions de designacions per part d’aquests àmbits i ciutadania a títol 
individual que ha rebut l’Alcaldia des de l’aprovació del darrer decret de nomenament i 
fins a la data d’avui. 
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Atès que les persones membres derivades dels consells de participació sectorials i del 
sorteig públic s’hauran de renovar dos anys després de la renovació del consistori per 
motiu d’eleccions municipals. 
 
Per tot l’exposat 
 
RESOLC: 
 
Primer. - Nomenar, per un període de dos anys, les persones membres següents: 
 

 Òrgans de participació sectorial 
 

 En representació del Consell Municipal de Patrimoni Cultural 
Titular: senyora Carme Giralt 
Suplent: senyora Carme Florensa 
 

 En representació del Consell d’equipament Els Vienesos 
Titular: senyor Sergio González Fernández 
Suplent: senyora Alba de Gràcia López 
 

 En representació del Consell d’equipament Ca n’Humet  
Titular: senyor Marc Panal Violant 
Suplent: senyor Christopher Martin Shimmin  
 
 Cinc persones a títol individual entre els 18 i els 67 anys 

 

 En representació de la franja de 28 a 37 anys: 
Titular: senyora Ester Casas Querol 

 
Segon. - Ratificar el nomenament de les persones del punt anterior al Ple de la 
Corporació, en aplicació del disposat a l’art. 9 del Reglament del Consell de la Vila. 
 
Tercer. - Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
 
Quart. - Publicar aquesta resolució a l’e-Tauler i al portal de transparència municipal.” 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Únic. Ratificar el Decret d’Alcaldia amb número 1919, de data 18 de novembre de 2015, 
en virtut del qual es nomenen els membres del Consell de la Vila.” 
 
Nomenament de les persones expertes al Consell de la Vila 
 
“Vist que El Consell de la Vila és el màxim òrgan permanent de participació ciutadana de 
caràcter consultiu, en el qual els representants de la ciutadania i els representants 
municipals debaten els assumptes públics estratègics, econòmics, socials, culturals i 
sostenibles de la vila. 
 
Vista la composició del plenari del Consell de la Vila preveu, entre altres, fins a 5 
persones expertes en algun dels àmbits de competència municipal, segons l’article 8. e). 
 
Vist l’informe de la cap de Gabinet de l’Alcaldia de data 16 de desembre de 2015. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Nomenar, per un període de dos anys, les següents persones expertes per a 
formar part del Consell de la Vila: 
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 Senyor Pere Compañó i Fibla, expert en l’àmbit associatiu.  

 Senyor Mario Melgar i Piedrafita, expert en l’àmbit social.  

 Senyora Carme Gómez Adame, experta en l’àmbit esportiu. 

 Senyora Aina Ripol, experta en l’àmbit cultural. 

 Senyora Marta Rossell, experta en l’àmbit de l’emprenedoria i l’educació. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
 
Tercer. Publicar aquesta resolució a l’e-Tauler i al portal de transparència municipal.” 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 17 vots a favor, 2 vots en contra i 2 vots 
d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 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. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Quedarien aprovats. 
 
16. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió 
anterior 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha una resposta per part del senyor Matas que la donaria ara en el Ple, endavant. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies, senyor alcalde. És referent a la pregunta que va fer la senyora Elena Crespo, el 
fet del poliesportiu, que ens va suggerir substituir tot el sistema de calefacció per un 
sistema de calefacció més eficient deia, com per exemple podien ser les calderes de 
biomassa. Aprofitant l’avinentesa que s’ha malmès la instal·lació. Com hem comentat 
altres vegades en el Ple i en comissions, l’asseguradora s’ha fet càrrec dels treballs de 
reparació. Per tant, no ens fa cap reemborsament, com vostè deia, que si ens feien un 
reemborsament podíem fer. No és així, nosaltres no hem participat en res, ni en 
seleccionar els industrials, ni rebem uns diners directament, l’assegurança és la que ho fa 
tot. I el que ha fet és gestionar-ho ella, tota la incidència que hi va haver i posar-ho en 
pràctica i posar-ho una altra vegada en funcionament. Son ells els que ho han fet.  
 
Per tant, després per col·locar una caldera de biomassa, en aquest sentit, hauríem 
d’adaptar tota la sal de calderes, ja que les normatives de seguretat no són les mateixes 
que les que tenim actualment, pel tipus d’instal·lació que tenim. També s’hauria de fer un 
petit magatzem, és a dir, hauríem de fer-ho tot nou i serien moltes més setmanes o 
mesos per fer aquest canvi, per tant la cosa és canvien les màquines perquè ho farà la 
companyia d’assegurança i ho deixem tot tal com està, que és tal com reuneix els 
requisits. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Matas. Si no hi ha cap més resposta per part del Govern, 
entraríem en el torn de precs i preguntes per part dels regidors dels diferents grups 
municipals.  
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17. Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Bona nit, gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. Tinc cinc, sis preguntes i precs. La 
primera, com repeteixo, ja des de diferents plens, va adreçada al senyor alcalde i és un 
suggeriment i és que compleixi la legalitat. Una cosa tan senzilla com posar la bandera 
espanyola on correspon. No és ni més ni menys que complir amb les lleis que sustenten, 
entre altres coses, el nostre consistori, la nostra autonomia, la nostra constitució i és una 
de les bases de la nostra convivència. Encara que les opcions personals de cadascú són 
molt respectables, pensem que la llei s’ha de complir, li agradi a un més o menys. Dit 
això, passaria al segon punt. 
 
Volia fer una pregunta i és: a veure si ens podrien facilitar la informació, sé que van tenir 
una reunió amb els veïns de la zona, pel tema de Vallmora. Uns veïns afectats pel tema 
de les obres a Vallmora i sembla que per un vial que s’havia de fer al costat de casa 
seva, van muntar una reunió. I m’agradaria, una mica, saber el contingut d’aquesta 
reunió, perquè m’han explicat temes des dels veïns i m’agradaria, doncs, una explicació 
una mica més àmplia des de l’Equip de Govern o el regidor encarregat que va anar en 
aquesta reunió. 
 
Per una l’altra banda, volia comentar l’estat de neteja d’alguns carrers, no sé si és puntual 
o han caigut les fulles. Han caigut moltes fulles de la zona del Pilar i han estat dies sense 
recollir-se, no sé si és puntual o és que hi ha hagut un retard en els serveis de neteja, 
però hi havia una abundància de fulles excessiva, anormal. És a dir, si ho podien revisar 
o si ja ho han solucionat. 
 
En tercer lloc, volia preguntar si tenen ja autoritzades les festes de cap d’any alternatives, 
si és que n’hi haurà. Si estan autoritzades? En quin lloc seran? Bé, alguna autorització 
han de demanar a l’Ajuntament, ja se n’ha fet alguna sense autorització, però jo suposo 
que per les corresponents demanaran un espai, demanaran unes mides de seguretat, 
etc. i volia preguntar si ha entrat alguna petició d’aquí, en quin lloc i en quines previsions 
al respecte? 
 
Després, hi ha un tema que es va comentar a comissió que ho tenia per preguntar i és el 
que ens preocupa, que és el tema dels grafits, gamberrisme, que ens ha envaït en les 
últimes setmanes al poble. O sigui, zones que s’acaben de pintar com són parets i tots, 
les arrasen. Els contenidors que tenim nous, estan tots pintats, fets una pena. I, bé, 
volíem demanar una acció. Ahir ja ens en van fer una anticipació, però és una pregunta 
que tenia per al Ple i penso que és una preocupació que compartim tots els veïns i que és 
un tema que hem d’eradicar.  
 
I, després, un altre suggeriment amb el tema de cultura. Jo no sé si són coneixedors des 
d’aquest Ajuntament que el senyor Xavier Guillén, que és un nascut al Masnou que viu a 
Córdoba, és filòleg d’hispàniques, li han donat un premi literari, certament petit, però 
important per una obra que es diu Mar Negro. Afincado en Córdoba ha sido galardonado 
con el primer premio, certamen de Andalucía Joven de Poesía, del Instituto Andaluz de la 
Juventud. Jo penso que valdria la pena posar-se en contacte amb ell per felicitar-lo per un 
masnoví que hagi guanyat un premi d’aquestes característiques i, si més no, per 
demanar-li una còpia de la seva obra per tenir-la a la nostra biblioteca i fer-ne una mica 
de ressò. Per tres masnovins que corren pel món val la pena que ho tinguem present. No 
sé si n’eren conscients, ho sabien o no?, si no ja els en facilitaré les dades, que les tinc 
aquí. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Senyora González, endavant. 
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La Sra. Mònica González 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bona nit. En primer lloc, vull agrair la resposta per part del 
regidor de Medi Ambient que estaven tramitant ara la documentació que m’ha de facilitar 
per la meva prèvia pregunta a l’anterior Ple. He rebut la resposta i estic pendent de la 
seva aportació.  
 
Llavors, volia fer una consulta a l’Equip de Govern i és que voldria conèixer l’import 
abonat d’IVA dels ingressos durant l’any 2014 per fer una referència, perquè el tenim 
sencer, en espectacles i arts escèniques. Celebrat aquí al municipi i que l’Ajuntament 
intervé com a intermediari. 
 
La idea és conèixer l’impacte econòmic que aquest import suposa, perquè estem 
preparant els pressupostos de cara a l’any que ve i estem valorant fer una aportació 
alternativa per fomentar la cultura. Llavors, voldria tenir aquesta dada, quan sigui possible 
per treballar-la. Gràcies. 
 
I una segona intervenció, en aquest cas és una petició per part d’un vilatà d’aquí el 
Masnou. Els vull informar d’una petició d’un vilatà per un tema relacionat amb el Fakaló 
2015. Com que desconec si en tenen coneixement, els faré una breu explicació de la 
situació sobrevinguda.  
 
Fa unes tres setmanes, la mare de la mare, que es diu GGGGG, em va demanar el meu 
parer del que havia succeït el mes de juliol durant el Fakaló 2015. La seva filla va 
començar les activitats un dilluns, la segona quinzena de juliol. Activitats esportives que 
es practiquen aquí a la vila i fora de la nostra vila, en altres municipis. Aquest any van fer 
una sortida el dimecres, o sigui el tercer dia del campus, i en aquest tercer dia l’activitat 
era una sortida a Premià de Mar a practicar una activitat aquàtica que es diu xurro o 
banana gegant. Els fets són els següents, estaven parats al mar preparant la sortida del 
xurro, que és propulsat per una llanxa que arrossega aquest material, llavors la corda que 
connecta la llanxa amb el xurro estava reposant al mar i, en el moment de tensar-se, va 
començar a estirar l’embarcació, bé, va haver-hi un sotrac, una estrebada forta, va fer 
que els nens, ja ho esperen això, cauen, que tal... però en aquest cas va haver-hi un petit 
accident i és que la nena va caure endavant, va caure sobre la corda, al mar, bé, ella i 
una altra, perquè estaven al principi de la corda. I això va provocar una lesió que, a 
posteriori, després d’anar al centre mèdic i un certificat i tal, va sortir diagnosticada com 
una epifisiólisis un terç distal del radi del canell dret, partida el dia 8/07/2015. Bé, aquest 
informe mèdic va estar emès al centre mèdic d’aquí del Masnou pel Doctor Olivé Bosch, i 
els familiars van rebre trucades de consulta i de suport per part dels regidors, dels 
tècnics, dels directors del casal, va haver-hi un interès per com estava la nena.  
 
Una de les coses que van fer va ser sol·licitar la devolució del pagament del campus, ja 
que la nena ja no podia seguir, a causa de l’accident, l’activitat. El mes de setembre, els 
pares encara estaven en espera de resposta per part d’algú de l’Ajuntament referent a 
aquest tema i van sol·licitar una entrevista amb el tècnic d’esports. Primer van parlar per 
telèfon i a posteriori es van trobar. Va haver-hi una trobada.  
 
Després de tot això, el mes d’octubre, el dia 27 d’octubre, arriba una notificació de 
l’Ajuntament denegant la devolució del pagament del Campus, desestimant la demanda 
perquè l’Ajuntament no creu que sigui responsable d’aquesta situació. Textualment, a la 
notificació posa que l’ordenança no dóna dret a la devolució un cop començat el servei, 
d’acord amb l’ordenança fiscal no es tindrà dret a reclamar cap devolució si es deixa 
d’assistir per causes alienes a l’Ajuntament. Per tant, en aquest cas no existeix causa 
imputable a l’Ajuntament perquè es pugui estimar la sol·licitud de devolució presentada. 
Estem parlant de la sol·licitud d’un 80 % de la inscripció, que són 62 €.  
 
La meva primera actuació davant de la petició d’aquesta persona va ser sol·licitar per 
escrit, doncs, tota una sèrie de documentació referent a aquesta activitat: qui la promovia, 
com s’havia realitzat, en el seguiment de tot, la documentació, les assegurances en vigor, 
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totes aquestes documentacions que se suposa que han d’estar en vigor i facilitar-les, 
poder-les consultar. Això fa una setmana, més o menys, que ho vaig presentar, encara no 
he rebut res, espero que encara estem en termini que m’ho facin arribar.  
 
I ara vull manifestar públicament que crec que és necessari tenir una altra actitud vers 
aquestes situacions concretes, que afecten d’una forma la sensibilitat de les persones i la 
seva dignitat. Segurament, aquest no ha sigut un fet aïllat i hem parlat detalladament el 
cas, perquè justament la meva filla seia just darrera d’aquesta noia que va tenir l’accident, 
també va caure a l’aigua, també va ensopegar amb la corda, ella la lesió va ser molt 
menor, perquè va ser una rascada a la cuixa, a la cama, però vull posar-ho de manifest 
que pot ser qualsevol fill de nosaltres que pot participar en una activitat i pot tenir algun 
accident, alguna lesió en diferent grau de perillositat.  
 
Per altra banda, el pare, després d’haver parlat amb els monitors i els directors que 
estaven presents el dia del fet, li van manifestar que més d’un nen ha tingut, doncs, en 
aquesta activitat macadures, algun hematoma, etc.; però no hi havia hagut cap lesió 
potser tan forta com aquesta.  
 
En fi, els pares de la Xènia, realment ells són, han sigut i pensen seguir sent usuaris del 
Fakaló. Si escau, però, es pregunten que si l’Ajuntament no és responsable de les 
activitats que organitza i ofereix als nostres convilatans qui se’n fa responsable?  
 
Una mica la idea no és tant la reclamació econòmica sinó la reclamació moral de 
reconèixer que no ha sigut un problema de la persona, ni dels pares, ni de la filla i, en 
aquest cas, voldríem que això es tingués en compte. No tan sols per aquest cas 
particular, sinó per un futur. D’alguna manera, tenir-ho en compte perquè si les 
ordenances que regulen això, les ordenances fiscals o les normes d’inscripció regulen 
aquesta situació d’aquesta manera, jo crec que s’hauria de modificar des de la més bona 
intenció, perquè no es torni a trobar cap pare amb aquesta resposta tan tardana, tan poc 
sensible i, bé, jo m’incloc perquè jo em considero membre d’aquest consistori i quan m’ho 
va dir, doncs, et quedes amb la sensació que no estàs fent les coses correctament, ja no 
pels diners sinó per la resposta per part nostra, de tots. Agrairia que això es tingués en 
compte, que s’actués en conseqüència, sobretot de cara al futur. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Suñé 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Molt bé. Gràcies, senyor alcalde. El plenari passat, mentre defensava el posicionament 
d’aquest Grup respecte a la denúncia del conveni del Consell Comarcal del Maresme de 
recollida selectiva, vaig assenyalar que el Govern va basar la decisió en un informe del 
cap de Manteniment, vaig reclamar de viva veu en aquell moment aquell informe i vaig dir 
al senyor secretari que prengués nota. Es veu que no la va prendre, perquè no he rebut 
cap informe ni cap còpia, en tot cas torno a insistir, no em corre pressa, però sí que faig 
aquest recordatori.  
 
A finals de març del 2015, l’Organització Mundial de la Salut va classificar l’herbicida 
Glifosat com a probable cancerigen. Aquesta declaració es va produir al mateix temps 
que a mitjans de comunicació, incloent TV3, estaven emetent un anunci publicitari d’un 
producte comercial que es diu el Roundup, una substancia activa de la qual és l’herbicida 
Glifosat. Actualment, és l’herbicida més utilitzat a la major part dels cultius no ecològics 
cereals, fruiters, arboris de seda de secà i també en els parcs, jardins i carrers de pobles i 
ciutats. El nostre grup voldria saber si els nostres parcs i jardins, especialment a la 
fumigació, utilitzen cap producte que tingui aquesta substància i encoratja el regidor de 
Salut Pública que enceti una acció decidida per a la seva eradicació, com han fet altres 
municipis arreu de Catalunya, i l’encoratgem, a més a més, a presentar una moció a la 
qual el nostre grup se sumaria per declarar el Masnou lliure de Glifosat. Creiem que 
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podríem fer una moció nosaltres, però també al Govern li pertoca, doncs, una acció 
decidida en aquest sentit.  
 
El govern del Masnou està treballant de valent en molts projectes diaris, els felicitem, 
perquè com ja saben vostès, de la mateixa forma que critiquem amb vehemència quan 
alguna cosa no es fa bé, també ens agrada reconèixer el treball. Dit això volem fer un 
suggeriment perquè hem rebut moltes, moltíssimes queixes pels talls de trànsit 
programats el passat diumenge sis de desembre en motiu de les obres de manteniment 
del carrer Terol i Guilleries, que van provocar moltíssimes retencions i conflictes de trànsit 
rodat.  
 
Sembla que no es va preveure la coincidència d’obres, ni la necessitat de reforçar el 
servei de regulació, fet que va suposar un greu daltabaix i innumerables molèsties a veïns 
i a persones que volien i no podien transitar. Doncs, demanaríem al Govern que tingués 
major cura amb el disseny de les futures actuacions de mobilitat al Masnou, que sembla 
que es preveuen nombroses. 
 
Al darrer plenari també va quedar palesa la preocupació que aquests i altres grups 
mantenen sobre els projectes que aquest Govern ha dissenyat per al barri de Bell 
Resguard i voltants. Ja els vam advertir que corren el risc de precipitar-se i, per això 
doncs, tornem a insistir. Igual que el mes passat el nostre grup els reclama serenor, debat 
i transparència, els reclamem que escoltin la gent, que escoltin les persones, que 
segurament són les que volen beneficiar. Vostès són el Govern de tots, són el Govern 
dels que els han votat, però també de la gent que no els ha votat, són el Govern dels que 
estan d’acord amb vostès en moltes coses.  
 
El nostre grup ha lliurat un projecte al regidor senyor Planas perquè sigui avaluat 
tècnicament i l’ajustin. El regidor ja m’ha avançat, em va avançar, que volia parlar-ne amb 
mi i jo li agraeixo públicament aquesta voluntat. Nosaltres acceptarem qualsevol 
suggeriment de millora o correcció, si s’escau, i insistim a demanar al Govern, 
especialment al senyor alcalde, que siguin generosos. El nostre grup ho ha demostrat, 
que amb les diferències ideològiques, tot i les diferències ideològiques, es poden superar 
en benefici del Masnou i es poden arribar a acords. Esperem que no prenguin cap decisió 
sense acord de veïns i representants polítics i els emplacem a aplicar allò que reclamen a 
altres: participació, democràcia i dret a decidir. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Senyora Crespo 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Molt bé, moltes gràcies senyor alcalde. Jo tenia una pregunta per a la regidora de 
Cultura, la senyora Neus Tallada, volia que m’expliqués quin és el plantejament de la 
cavalcada de Reis d’enguany i també si hi ha programació infantil per les vacances.  
 
A la senyora Meritxell Blanch, la regidora d’infància, jo fa uns mesos li vaig comentar 
aquí, en un Ple, si coneixia l’estat de degradació dels llocs comunitaris de Països 
Catalans. Em va dir que sí i em va dir que reposarien els jocs i que segurament 
ampliarien aquest projecte, val? Jo he vist que això no s’ha realitzat i m’agradaria que ens 
pogués explicar per què.  
 
A la senyora Folch, voldria conèixer quin és el motiu pel qual els agents cívics són els que 
dinamitzen part de la campanya de foment de la venda de proximitat al Mercat Municipal. 
Jo he vist que estaven fent allò de les entregues de bosses. Nosaltres entenem que 
aquesta no és la funció dels vigilants cívics i ens agradaria, si us plau, que ens ho 
expliqués.  
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I també, com a responsable de seguretat, preguntar-li quin va ser l’abast de l’incendi que 
es va produir el dissabte passat, no sé si al terme municipal del Masnou, diria que sí. Es 
que jo vaig veure la fumera, simplement saber què va passar. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies, senyora Crespo. Senyor Màxim Fàbregas 
 
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor 
Màxim Fàbregas només llegeix les números 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
1. També trencant la dinàmica d’altres plens, vull iniciar aquest torn felicitant el Govern 
per l’edició de la guia de compres nadalenques; però, a continuació de la felicitació, 
estirada d’orelles perquè la Guia es va repartir tard i perquè els tiquets que donaven opció 
a obtenir la bossa “Queda’t” no han arribat a tots els comerços.  
 
Al carrer Barcelona, que és on visc jo, la Guia va arribar el dia 10 i al carrer Almeria i 
altres es va repartir el dia 12. En tots dos casos, la informació que feia referència a la 
possibilitat d’informar-se de la campanya a la Fira de Santa Llúcia, ho posa aquí al 
darrera, ja era obsoleta, ja que la fira havia finalitzat el dia 8. A més, ens han arribat 
queixes de molts botiguers, la major part del Masnou Alt, ja que els tiquets que, segons la 
Guia, havien de rebre per repartir entre els seus clients no els han estat lliurats o bé el 
lliurament s’ha produït amb un retard injustificable en la nostra opinió.  
 
Volem saber quin ha estat el cost de l’edició de la Guia, quants exemplars s’han editat, 
quina ha estat l’empresa encarregada de la seva distribució, en quina data se li van lliurar 
les Guies a repartir i quin ha estat el cost del repartiment. I, finalment, quines són les 
raons que han motivat els problemes amb la distribució dels tiquets. 
 
També demanem al Govern que, si no s’ha solucionat encara el problema dels tiquets, ho 
faci al més aviat possible per tal d’evitar més molèsties als comerciants afectats. 
 
2. En relació amb l’itinerari “El Masnou. Terra de Mar” demanem al Govern que doni 
instruccions perquè es procedeixi a netejar la part superior de les seixanta escales, a 
tocar de Joan XXIII, i la barana corresponent, amb una freqüència major que l’aplicada 
fins al moment.  
 
En tots dos casos, graons i barana, el tram esmentat presenta un estat vergonyós de 
neteja a causa dels excrements dels coloms. No creiem que, ni per a les persones que 
puguin participar en el circuit, de l’itinerari, ni per als veïns i veïnes del Masnou que pugen 
i baixen les escales, sigui massa agradable l’estat de brutícia d’aquest tram de l’itinerari.  
 
3. Avui, els mitjans de comunicació s’han fet ressò de l’acord entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Sareb, mitjançant el qual la Sareb cedirà 200 habitatges a l’Ajuntament de 
Barcelona perquè siguin llogats a preu assequible.  
 
Acords semblants s’han donat a altres municipis de Catalunya. Preguntem al Govern de 
quants habitatges del Masnou és titular la Sareb i si ha realitzat alguna gestió per 
aconseguir la cessió d’aquests habitatges. Si ho ha fet, li demanem que ens faciliti la 
informació corresponent i, si no ho ha fet, li demanem iniciï les gestions necessàries per 
tal d’aconseguir la cessió dels habitatges esmentats. 
  
4. Relacionat amb el Parc Vallmora, hem sentit rumors, que probablement no s’ajusten a 
la realitat, segons els quals les obres d’urbanització de la primera fase del Parc Vallmora 
estan aturades per problemes de l’empresa adjudicatària.  
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Preguntem al Govern si hi ha quelcom cert en aquests rumors. Al mateix temps, també li 
preguntem quina és la previsió de finalització atès que, en una notícia que es va publicar 
al web municipal amb motiu de la col·locació de la primera pedra el dia 26 de març 
d’enguany, deia que les obres haurien d’estar acabades a finals de març de 2016, un 
termini de dotze mesos. 
 
5. Després, repassant el contingut del PAM aprovat inicialment pel Govern no hem sabut 
trobar cap referència, no diem que no hi sigui, a la recollida dels residus comercials.  
 
Aquesta és una assignatura pendent al Masnou i, per això, preguntem al Govern si la no 
inclusió d’aquesta actuació al PAM és un oblit o si el que succeeix és que la recollida dels 
residus comercials no és una prioritat del Govern per a aquest mandat. 
 
6. Desconec si el Govern és conscient, suposo que no ho és, de la contradicció en la 
qual, segons el meu parer que pot estar equivocat, va incórrer el passat mes d’octubre 
amb l’aprovació de les ordenances fiscals per a l’any 2016. 
 
En aquella sessió plenària, els vots d’ERC i CiU van permetre aprovar, entre altres 
modificacions, la corresponent a la taxa per estacionament de vehicles de tracció 
mecànica en terrenys d’ús públic local. La proposta, presentada per ERC i CiU, 
comportava modificar la tarifa corresponent a l’estacionament per un període de 60 
minuts, passant dels 0,60 € actuals als 0,75 € proposats i aprovats. Això significa que, 
des de l’1 de gener de 2016, el Masnou tindrà el privilegi de ser un municipi en el qual és 
igual d’econòmic estacionar en zona blava durant 70 minuts que fer-ho durant 60. Però el 
que, si no fos perquè més aviat fa plorar faria riure és que, també des de l’1 de gener, 
serà més econòmic estacionar en zona blava durant 65 minuts (0,65 €) que fer-ho durant 
60 (0,75 €).  
 
Aquesta curiosa situació, per anomenar-la d’alguna manera, s’hagués pogut evitar si el 
Govern hagués acceptat l’esmena presentada pel nostre grup, i recordo que algun altre 
més, que proposava no modificar l’import actual.  
 
L’afany recaptatori de l’actual Govern, que va intentar justificar amb l’argument que 
aparcar 60 minuts en zona blava a altres municipis costava 0,75 €, ens ha portat a 
aquesta contradicció que, suposem, si és tal com dic, caldrà que sigui esmenada. 
Preguntem al Govern què pensa respecte a aquest fet i, si la meva observació és 
encertada, què pensa fer per solucionar la contradicció esmentada.  
 
7. En les darreres setmanes s’han produït greus problemes de subministrament d’aigua 
potable en un sector del Masnou Alt, concretament en la zona de Can Mandri i voltants. 
Per la informació que ens han fet arribar alguns veïns i veïnes afectats, en un dels casos 
el servei no es va restablir fins passades més de 16 hores des que es va interrompre.  
 
Creiem que el Govern municipal és el responsable de garantir que un servei tan essencial 
com el de subministrament d’aigua potable es presti en les millors condicions, cosa que 
els fets demostren que no ha succeït en aquest cas. Desconeixem si aquest és l’únic 
sector del Masnou en el qual s’han produït incidències greus i si existeix algun protocol 
acordat entre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària del servei per afrontar-les. Per això, 
preguntem al Govern quins han estat els incidents que, pel que respecta al servei 
esmentat, han provocat talls en el subministrament d’aigua potable d’una durada superior 
a les 4 hores en els darrers 4 anys i li demanem que ens en faci arribar una relació 
detallada en la qual consti: data de l’incident, carrers afectats, nombre aproximat de 
famílies afectades i durada del tall en el subministrament. També volem saber quantes i 
quines han estat les reclamacions rebudes per escrit relacionades amb aquest tema en el 
mateix període.  
 
Finalment, demanem al Govern que, si existeix el protocol esmentat, ens en faci arribar 
una còpia i que, en cas contrari, ens faci arribar un informe en el qual se’ns expliquin 
quines són les actuacions que se segueixen des que es té coneixement d’una incidència. 
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També li demanem que, com a garant del subministrament, insti Sorea a actuar amb la 
màxima diligència en la solució d’aquestes incidències advertint l’empresa que, de no fer-
ho, podrà ser objecte del corresponent expedient sancionador. 
 
8. El nostre grup ha rebut un correu electrònic de l’AEUM en el qual ens fan arribar el seu 
malestar i descontentament perquè, malgrat han passat set mesos de l’aprovació de la 
moció sobre l'ampliació i adequació dels espais assignats a l'Aula per a la realització de 
les activitats programades, hores d'ara, el tema encara no està, ni molt menys, resolt ja 
que tant l'espai a utilitzar, com l'equip de so i el projector són temes encara pendents. 
Aquesta situació provoca que en les seves conferències, a les quals assisteix una mitjana 
superior a les 100 persones (131 a la d’aquesta setmana), un nombre elevat de les quals 
han de romandre dempeus i altres optin per abandonar la sala.  
 
Així mateix, ens fan saber que han sol·licitat una reunió amb l’alcalde i que, a data d’ahir, 
la reunió no havia estat encara concertada. 
 
ICV-EUiA creu que els acords que s’adopten en sessió plenària s’han de complir 
estrictament en tots els seus termes i que aquests acords comprometen el Govern 
municipal. Si, a més, tenim en compte que la moció a la qual hem fet referència va ser 
aprovada per la totalitat del consistori, el compromís del Govern és encara més evident. 
Per això, recordem al Govern que la primera proposta d’acord de la moció aprovada deia 
el següent:  
 

Demanar al Govern municipal que, de manera consensuada amb la Junta 
Directiva de l’AEUM, realitzi les actuacions necessàries perquè l’AEUM disposi, 
abans de l’inici de les activitats del curs 2015-2016, d’un espai suficient i amb les 
instal·lacions necessàries per a la realització de les mateixes. 
 

I, una vegada fet aquest recordatori, i després de censurar la seva incompleta actuació en 
aquest tema i el retard inadmissible en el compliment de l’acord, demanem a l’alcalde 
que, al més aviat possible, procedeixi a atendre la sol·licitud de reunió feta per la Junta de 
l’AEUM i que, en aquesta reunió, els faci arribar una proposta definitiva, en contingut i 
dates, que doni compliment a la moció aprovada en el mes d’abril d’enguany. 
 
9. Tampoc em consta resposta a la pregunta que vaig fer el mes passat relacionada amb 
les queixes i demandes fetes per aquests mateixos veïns i veïnes en relació amb dèficits i 
problemes en els seus habitatges i, per tant, la reitero: Voldria rebre còpia de les queixes 
rebudes (mitjançant instància o correu electrònic) i dels comprovants de la seva 
transmissió a l’Agència d’Habitatge de Catalunya.  
 
Finalment, hem pogut llegir al diari del Masnou la intenció de l’alcalde, senyor Jaume 
Oliveras, de trucar els membres de la Junta d’El Casino que s’estrenen en les seves 
funcions per començar a parlar de la remodelació del teatre. Ens hagués agradat 
conèixer les intencions de l’alcalde de primera mà, però no ha estat possible. A la vista, 
doncs, de la notícia publicada, demanem a l’alcalde que convoqui una Junta de 
Portaveus, si ho creu adient, per informar els grups municipals de quin és el plantejament 
del Govern en relació amb aquest tema, així com de les gestions que hagi pogut realitzar 
davant la Diputació o la Generalitat de Catalunya en relació amb el mateix. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyora Sandra Miras 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Una cosa, perdó, un segon. No tenim preguntes, però no s’hi acostumin. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Senyor Avilés, té la paraula.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, jo li diria a la Sandra que no perdi oportunitats perquè d’aquí no gaire tindrà 
els minuts limitats, no deixi passar massa plens més.  
 
Jo, unes qüestions. Primer, m’afegeixo al que han comentat els regidors que m’han 
precedit en relació amb els suggeriments, queixes, dubtes respecte l’execució del 
projecte del Parc Vallmora, perquè a nosaltres també se’ns han queixat o manifestat certs 
veïns en relació amb l’estat de les obres i que sembla que estan parades. Va haver-hi 
amb algun dels veïns, va ser una reunió ni molt menys a porta tancada, però bé, potser 
no es va fer la difusió que calia en relació sobretot als veïns més afectats, perquè algun 
dels quals es va assabentar quan quasi era l’hora de fer la reunió, però en qualsevol cas 
doncs els dubtes que puguin tenir, doncs, no se’ls hi van poder resoldre en aquella 
reunió. Sembla que està parada, amb els inconvenients que això suposa, han hagut 
d’estar tot l’estiu aguantant unes obres amb una lògica polseguera que s’ha fet pel 
moviment de terres. A l’estiu, lògicament, la gent tenia les finestres obertes, normalment, i 
ara a l’hivern que és quan es poden tenir tancades no es fa res. Estan una mica, diríem, 
emprenyats, no saben ben bé què passarà amb els casetes que hi ha al Parc Vallmora, 
no sé si s’està treballant en aquest sentit, si finalment estaran o no estaran. Bé, hi havia 
bastants dubtes i, per tant, m’afegeixo al que han comentat els meus companys i 
demanaria també una gran explicació o una explicació àmplia en relació amb els dubtes 
que genera aquesta actuació, perquè sembla que no es compliran els terminis previstos 
inicialment. 
 
Després, en relació amb la pàgina de Facebook de l’Ajuntament, ens agradaria saber si hi 
ha algun tipus de criteri a l’hora de publicar l’anunci de diferents esdeveniments, tant dels 
que fa el mateix Ajuntament, patrocinat per l’Ajuntament, com d’altres entitats, si tenen 
algun tipus de protocol, de criteri, es pengen d’alguna manera quan arriben, es reiteren, 
no es reiteren. Bé, una mica saber si hi ha alguna mena d’ordre o seguiment que podem 
conèixer.  
 
I, finalment, ens agradaria saber si en relació amb la barrera que hi ha al carrer Joan 
Carles I, a baix de tot, a l’alçada de la Nacional II. És saber si l’Ajuntament o l’Equip de 
Govern en aquest cas, té alguna idea concreta, una idea política en relació amb el 
manteniment o no d’aquella barrera que està fins ara, de fa molts anys actualitzada i 
posada i si políticament està estudiant la possibilitat d’obrir-la, de deixar-la com està. Bé, 
si dintre del Govern això és un tema que es parla i si es parla que ens expliquin què es 
parla. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, passaríem si hi ha alguna resposta per part dels regidors del Govern. 
Senyor Joaquim Fàbregas. 
  
El Sr. Joaquim Fàbregas  
 
Gràcies. Només per comentar, diguem-ne, la intervenció que ha fet el senyor Ernest Suñé 
en relació amb els problemes de mobilitat que va causar l’asfaltat del carrer Guilleries i 
Terol. Jo no dubto que provoqués problemes de mobilitat, tot i així, jo vaig estar tant 
dilluns com dimarts sobre el terreny.  
 
A l’empresa que va asfaltar li vam suggerir, bé, per dir-ho d’alguna manera, la vam forçar 
que treballés el dia 7, que era el dia de pont, precisament perquè el dia 7 havien de tallar 
el carrer Guilleries i sabíem que el dia 7 les escoles estaven fent pont i, per tant, hi hauria 
menys trànsit, que molts treballadors també s’havien demanat pont i no anaven a treballar 
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i, per tant, que hi havia molt menys trànsit que un dia normal. Tot i així, m’imagino que va 
haver-hi algun moment en concret que devia haver-hi un cert embussament de vehicles, 
perquè el carrer Guilleries suporta un trànsit molt intens durant una gran part del dia. De 
tota manera, al carrer Guilleries es van, diguem-ne, fer les feines de fressat i asfaltat el 
mateix dilluns dia 7 i el dia 8, el personal de la brigada de Manteniment, dia festiu al matí, 
fent hores extres, va pintar la senyalització horitzontal per tal que el mateix dia 8, a les 16 
h, em sembla que va ser, es va obrir el trànsit definitivament. Les obres del carrer Terol 
van durar una mica més; de fet, en el nostre, a la senyalització que vam posar ja vam 
posar que duraria del dilluns dia 7 fins al divendres d’aquella setmana i, realment, va ser 
el que va durar. El divendres d’aquella setmana obríem el carrer Terol a la circulació, a 
les 8 h del vespre, que és el que havíem dit i vam complir els terminis. El carrer Terol es 
va fressar el dia 7 i entre el dia 8 i 9 es va asfaltar. I el dia 10 es va pintar. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna cosa més? Senyora Tallada, si us plau. 
 
La Sra. Neus Tallada 
 
Li volia respondre, al senyor De las Heras, en referència al Xavier Guillem. És habitual, 
quan en som coneixedors, que als ajuntaments es donin aquests premis, ens fan 
coneixedors que han donat aquest premi i és habitual que nosaltres fem arribar la 
felicitació, fins i tot si es tracta d’una població propera al Masnou, fins i tot ens hi acostem 
i en aquest cas, ara que en som coneixedors, no hi ha cap problema a fer arribar una 
felicitació i que ens faci arribar el llibre i el rebrem gustosament.  
 
Quant al tema de Reis, senyora Crespo, hem celebrat ja quatre o cinc comissions en 
relació a la cavalcada, està ja definida, estan aprovades les bases per a la participació de 
les carrosses, està ja tancat el termini per apuntar-se per participar amb una carrossa. 
Encara queden un parell de reunions, jo la convido a venir a les comissions perquè 
s’assabenti de tots els detalls. Quant a la programació d’activitats tant infantils com 
juvenils, si vol li pot donar la resposta la regidora d’Infància. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna resposta més per aquí. Senyor López Bolart. 
 
El Sr. Romà López 
 
Sí, bona tarda. Jo li volia comentar, al senyor Màxim Fàbregas, que li he respost la 
pregunta per escrit i no sé si li ha arribat, però el contingut era que hem demanat la 
informació que demanava l’empresa concessionària i, tan bon punt la tinguem, la hi farem 
arribar. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Blanch 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Bona nit, gràcies senyor alcalde. En resposta a les preguntes de la senyora Crespo, volia 
dir que és cert, que estem al darrera de tornar a reposar aquestes caixes, que hem 
demanat pressupostos. Les caixes que, de moment, els pressupostos que hem obtingut 
eren molt cares. Finalment, n’hem trobat una que s’adequava més el preu i ara està 
pendent de poder fer la contractació i mirar si Manteniment les pot ancorar. Perquè el que 
volem fer és que quedin ancorades a terra per tal que no es puguin trencar i que no els 
puguin fer res.  
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I, pel que fa a les activitats d’infància, es continua fent el Nadalem aquest any, a tall 
d’exemple, teatre, demà s’exposen les postals de Nadal que fan els alumnes de primer, 
segon i tercer de primària aquí al Masnou. Es fa circ en família, també, tallers diversos, el 
Prohibit no tocar, per a nens menors de tres anys, entre altres. Totes aquestes activitats 
estan penjades, estan publicades a la web, així com les seves inscripcions i també avui 
s’han penjat vinils a Roger de Flor, a Vienesos i al Mercat. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Senyor Matas. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies. Per contestar a la senyora Mònica. Efectivament, sé això de la nena del Casal 
de Fakaló. Jo vaig estar parlar amb el pare, en el seu moment, i realment que també sóc 
el primer sorprès de la nostra normativa interna o pública a l’Ajuntament. I que de 
vegades volem fer una cosa, però estem limitats pels nostres textos i les nostres 
mateixes ordenances. L’única solució, el que podem fer és canviar, canviar aquesta 
ordenança per a aquests casos, perquè no ens trobem amb aquesta situació que dius. És 
que no són 60 o són 50 ni que sigui, sinó el fet del que és que dius, aquesta nena, doncs, 
no ha pogut, és una nena és un nen, qualsevol persona d’aquestes, doncs, que es trobi 
en aquesta situació que no torni a passar. L’única manera és això, canviar aquesta 
ordenança amb aquest aspecte per aquests casos concrets, hi hagi un accident i per 
prescripció mèdica, el que sigui, diguéssim, especifiquem que no poden continuar. 
Nosaltres el que ens trobat, i malauradament a vegades sembla que som insensibles, 
però la norma estableix aquestes coses. Les normes també estan per poder-les canviar. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna resposta més per part del Govern? Senyora Folch. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Gràcies. Sí, per començar fent una petita resposta a les preguntes que ens heu fet. Al 
senyor De las Heras, perquè ens preguntava si ja teníem alguna petició sol·licitada per 
qui munta les festes alternatives. No deixa de sorprendre’m perquè mai ens demanen cap 
mena de petició i aquest any no serà diferent, no ens demanen mai cap petició, no. Les 
festes alternatives, com la seva paraula indica, són alternatives i sorpresives. Encara no 
ens han demanat, i no creiem que en demanin, permisos.  
 
Tema del grafit, ahir ja els ho vaig explicar a la Junta de Portaveus, que tenim en marxa 
un, bé, no puc dir una campanya, perquè no és una campanya, però sí unes actuacions 
per part de Seguretat Ciutadana, i el que no vull fer en públic és explicar, doncs, el 
contingut d’aquestes comprovacions, però ahir ja li vaig donar informació suficient. És una 
actuació que està en marxa, ahir ja li vaig avançar que estava avançant per un bon camí, 
i quan sí que tinguem ja informacions que pugui transmetre serà el moment de fer-ho.  
 
Per contestar la senyora Crespo, respecte als agents cívics, jo entenc que vostè no 
entengui o no comparteixi, doncs, els usos o les feines que desenvolupen aquests 
treballadors municipals, però aquests treballadors municipals, dins de les seves tasques 
d’agents cívics, com a gent de proximitat també, col·laboren en diferents campanyes, ja 
no només cíviques sinó qualsevol tipus de campanyes que fan a diferents departaments. I 
en aquests moments, com han col·laborat en diferents ocasions, estan col·laborant amb 
el Departament de Promoció Econòmica dinamitzant, doncs, aquesta campanya del 
“Queda’t”. 
 
Respecte a la pregunta de l’incendi que m’indicava, si no sabia si era Teià o el Masnou, 
és un incendi que es va produir darrera la deixalleria de Teià i hi van intervenir els 
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bombers i una dotació de bombers amb la nostra policia local. No va haver-hi cap ferit i 
tampoc se’n coneix l’autoria. 
 
La campanya del “Queda’t”, vull agrair la felicitació, malgrat que ha quedat així com 
amagada darrera de la crítica. Creiem que ha sigut una bona iniciativa el fet d’aquesta 
campanya, doncs, d’aquesta guia. I li volia explicar una mica això dels tiquets: els primers 
sorpresos som nosaltres. Es va fer una edició de 16.000 tiquets que s’havien de repartir 
entre els comerços. 16.000 tiquets es donaven perquè n’hi hagués suficients per a tots 
els comerços. A l’haver una primera tongada de comerços que van comentar que no 
arribaven, vam fer una edició de 16.000 tiquets més. Per tant, s’han repartit 32.000 
tiquets en tots els comerços. Òbviament, el volum de tiquets és suficient pels comerços 
que tenim. Malgrat tot, sí que és cert que ens han arribat diferents comerços puntualment 
que no havien arribat. Com ho hem solucionat? Doncs, aquesta campanya, per facilitar i 
no tornar a fer una inversió en tiquets, perquè creiem que no podem anar a còpia de cada 
vegada fer-ne més, el que hem autoritzat és que el que pretén aquesta campanya, per 
diferenciar-la de l’anterior, per obtenir una bossa havies de fer una compra mínima de 50 
€. En aquesta ocasió, per obtenir una bossa del “Queda’t” el que s’ha de fer és fer una 
compra a quatre comerços. El que importa és que la compra sigui diversificada, no 
l’import sinó la compra. Per tant, ens hem posat en contacte amb els comerços per dir-los 
que el seu mateix tiquet de compra ja serà un tiquet vàlid per fer el bescanvi. Només han 
d’assolir això, quatre tiquets comercials a qualsevol dels comerços del Masnou, i aquests 
quatre tiquets de botigues diferents es bescanvien per la bossa. Respecte als costos, 
distribucions, que m’ha comentat, òbviament, no tinc les dades aquí, les hi facilitarem. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha algú, per alguna al·lusió, que es vulgui, senyora González, 
endavant. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. Una petita intervenció respecte a la resposta que m’ha donat el 
regidor Matas. I és que no només destacar el fet que hem de modificar les nostres 
normatives o ordenances, sinó que hem de tenir molt clar que som responsables de tot 
allò que organitzi l’Ajuntament. Qualsevol activitat, qualsevol equipament, la persona que 
està dintre... tot això s’ha de tenir en compte. Crec que és una puntualització que no ha 
quedat aclarida en el moment. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies pel seu aclariment. Contestaria algunes de les preguntes que s’han 
formulat i tancaríem aquí aquest bloc. 
 
Al senyor Federico de las Heras: dóna per preguntat, dono per respost; per tant, deixem-
ho així. Tornarem i tornarem, no pararem. Exacte, perfecte.  
 
Respecte al Parc Vallmora, hi ha hagut diferents intervencions, senyor Federico de las 
Heras, senyor Avilés, no sé si hi ha algun altre regidor que ho ha esmentat, el senyor 
Màxim Fàbregas també. Vull dir-los que aquesta setmana mirarem de preparar una 
reunió amb tots vostès, amb els portaveus, per explicar una mica l’estat actual del 
projecte i, per tant, ben aviat ens posarem en contacte amb tots vostè. Només la precisió 
aquesta, la reunió que es va muntar amb veïns no era una reunió oberta amb tots els 
veïns, sinó que hi ha una comissió de veïns, es va, diguem-ne, desbordar la convocatòria 
i va venir molt veïnat d’aquestes cases, però l’objecte, en principi, era una comissió de 
veïns que estava adreçada com a interlocutor amb l’Ajuntament. Continuarem, vam fer la 
trobada amb una seixantena de veïns i s’ha creat una comissió per anar seguint el tema. I 
el primer que farem és convocar-los a vostès, als portaveus, per explicar una mica la 
situació del projecte en aquests moments, com es troba.  
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Respecte al tema del Bell Resguard, senyor Suñé, crec que el senyor Plana en la 
comissió informativa va explicar abastament una mica la situació que s’ha anat 
consensuant amb els diferents representants dels diferents àmbits de tota aquella zona, 
la proposta que en aquests moments ens posarem a treballar al respecte.  
 
Vull agrair l’aportació al Pla d’Actuació Municipal del senyor Màxim Fàbregas, és un 
compromís del Govern quan vam aprovar les ordenances fiscals, cert també que no 
figuren en el PAM, doncs ho incorporarem, perquè creiem que és un compromís 
important, que és una assignatura pendent que tenim per regular.  
 
Hi havia una sèrie de preguntes que vostè ha dit que no estaven respostes, jo crec que, 
almenys em sembla a mi amb el que he anat veient aquests dies, estaven respostes, 
però comprovarem si aquesta de la tallada d’aigua de Can Mandri que... i sobre el tema 
dels pisos de Can Jordana de la gent gran, crec que estan respostes, comprovarem que 
així sigui. 
 
I, respecte al tema d’El Casino, també vull dir-los que, ben aviat doncs, també els 
explicarem la proposta que en aquests moments estem acabant de perfilar per proposar a 
l’entitat, ja que portem un cert temps parlant amb l’entitat, no només amb l’entitat sinó 
especialment amb la Diputació de Barcelona, i és la nostra voluntat, ben aviat també, 
explicar-los quines són les propostes del Govern en aquest sentit que estem acabant de 
perfilar.  
 
I, respecte al tema del Facebook, l’Ajuntament té un protocol, un protocol que marca uns 
criteris que, evidentment, li farem arribar sense cap problema. Tenim un document on 
s’explica abastament els criteris de cada un dels diferents mitjans que té l’Ajuntament.  
 
Sí, senyor Suñé? Una al·lusió? Val, ràpidament si us plau. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, seré molt breu. No, és respecte al que ha comentat el senyor Quim Fàbregas. Vull 
agrair-li tot i que, potser, tal com ho ha explicat sembla que no va passar o no va ser 
greu. El diumenge els camions no passaven per l’amplada que tenien de la banyera, es 
van haver de modificar els senyals perquè no s’havia previst la circulació, la policia va 
haver d’estar regulant durant unes sis hores tot el trànsit que hi va haver i la circulació 
anava en bucle. Vull dir, hi va haver un problema puntual, no dic que no, però que jo crec 
que val la pena tenir present. Només és això.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla, abans de passar... 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Crec que l’Ernest Suñé té una confusió. No va ser el diumenge, va ser el dimarts que era 
festiu. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Si els sembla abans de passar...  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
No per polèmica. És possible que hagin contestat els preguntes, però segurament ho han 
fet avui a última hora. Llavors, ja que em prenc la molèstia de presentar-les per escrit, 
s’haurien de prendre la molèstia de contestar-les en el termini que el ROM actual encara 
planteja. Gràcies. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord, senyor Màxim Fàbregas. Si els sembla, abans de continuar amb les mocions, 
faríem un petit recés de dos o tres minuts màxim. Tenim les mocions, el torn del públic i 
després, amb tothom, els regidors i regidores i el públic que continuï en aquesta sala 
prendrem també alguna cosa, com és habitual cada any. Fem tres minuts de recés i ens 
incorporem ràpidament en el Ple, moltes gràcies. 
 
A proposta de la presidència, es fa un recés de deu minuts. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si els sembla, senyors regidors i senyores regidores, reprendríem el Ple. Si els sembla, 
continuem amb les mocions. Aniríem al punt número 18. 
 
18. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA d'adhesió al manifest de la 
plataforma Mai més: "Ni terrorisme, ni guerra, ni feixisme, ni retallada de llibertats. 
Per la pau, la justícia social i els drets humans aquí i arreu" I de suport a la 
manifestació "Mai més" 
 
El senyor Màxim Fàbregas i Añaños llegeix la moció següent: 
 
“Els moments que estem vivint a escala internacional resulten convulsos en molts àmbits 
i, moltes vegades, les respostes polítiques no s’adeqüen a un marc de pau, justícia social 
i drets humans.  
 
El terrorisme internacional pren noves formes de violència que sacsegen països veïns i 
llunyans, provocant milers de víctimes civils innocents, tant a París el passat mes de 
novembre com a Síria, l’Afganistan, Ucraïna, l’Iraq, Eritrea o Líbia d’un temps ençà.  
 
La societat catalana segueix apostant, fins i tot amb grans mobilitzacions al carrer, per la 
cultura de la pau i la no violència, pel respecte a la multiculturalitat, pels drets i les 
llibertats. 
 
Creiem que hem de fer tots els possibles per garantir la convivència pacífica i dialogant 
als nostres pobles i ciutats i que cal evitar que els governs responguin a la violència amb 
més violència, ja que el respecte a la vida, als drets humans i a la convivència, són valors 
superiors, que cal preservar i protegir. Per això ens hem de mobilitzar, per evitar una 
escalada que ens pot dur al desastre i a la pèrdua de la cohesió social. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa 
que l’ajuntament Ple prengui els següents:  
 
ACORDS 
 
1. Adherir l’ajuntament del Masnou al manifest “Ni terrorisme, ni guerra, ni feixisme, ni 

retallada de llibertats. Per la pau, la justícia social i els drets humans aquí i arreu”. 
 

2. Donar suport a la manifestació que, convocada per la Plataforma Mai més, es va 
celebrar el passat 28 de novembre.  

 
3. Manifestar el rebuig al terrorisme, la guerra, el feixisme i la retallada de llibertats. 
 
4. Manifestar el compromís per la pau, la llibertat, la fraternitat, la solidaritat, la justícia 

global i la laïcitat.  
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5. Instar la Generalitat de Catalunya, el Govern de l’Estat i la Unió Europea a tenir en 
compte l’opinió dels municipis en les respostes polítiques internacionals.  

 
6. Estudiar la possibilitat de contribuir econòmicament al finançament de les activitats al 

voltant de “Mai Més”.  
 
7. Traslladar aquests acords a la Plataforma “Mai més”, al Govern Central, al Govern de 

la Generalitat de Catalunya, a la Unió Europea, a les Diputacions catalanes, a la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a les associacions, entitats i 
col·lectius del Masnou i fer-los públics al Masnou ViU i a la web municipal.” 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor de las Heras 
  
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. M’he llegit la moció diversos cops i no l’acabo d’entendre. Com 
que no l’acabo d’entendre el vot nostre dirà: home, ells si estan d’acord a votar això, 
doncs és una intenció, doncs que la votin. Jo, no és que hi estigui en contra especialment 
i ens abstindrem com a grup. Així i tot, la lectura d’això té unes quantes trampes, jo els 
volia explicar, perquè això, no sé, si traiem dos o tres paraules, em donava la sensació 
d’estar escoltant un sermó de la parròquia i, dic, no estem a la parròquia. O sigui, per això 
no acabo d’entendre molt bé certs continguts que ens exposa el ponent i m’explicaré. 
M’explicaré.  
 
Aquí parla que en els moments convulsos moltes vegades les respostes polítiques no 
s’adeqüen amb un marc de pau, justícia i tal. Bé, és que això és com un eslògan, però 
com el cas que ha passat a París, han tingut un atemptat i suposo que, per aquests 
temes, doncs, has de prendre alguna decisió. Perquè tu, al final, el que fas què és? Vols 
defensar casa teva, les teves famílies i els teus entorns, aquí i a tot arreu. Amb la qual 
cosa no acabo d’entendre molt bé aquest tipus de posicionament. Parlen del terrorisme 
internacional, noves formes de violència, està clar.  
 
El DAES és una nova forma de violència internacional que fins ara no havíem conegut. 
Perdrà o han perdut totes, al llarg de la història, però de moment ens ha tocat viure-la 
amb aquest temps. També Espanya l’ha patit, se l’han descuidat. Diu que la societat 
catalana segueix apostant, fins i tot grans mobilitzacions, per la cultura de la pau, la 
cultura catalana, l’espanyola i l’europea. O sigui, tots apostem per cultures de la pau, el 
que passa és que la pau, jo sempre ho dic, té un preu, no és gratuïta. Defensar el nostre 
benestar s’ha de fer amb cara i ulls, s’ha de fer amb defensa nacional, amb defenses 
internacionals, s’ha de fer amb polítiques antiterroristes. O sigui, que ningú es prengui 
com que això és la pau i... no, no, a veure, les coses, les paus s’han de guanyar. No és 
gratuït tenir-la, ni gaudir-la, ni tenir aquestes societats del benestar europees que hem 
tingut durant tants anys de benestar gràcies, precisament, a les cultures de la pau que 
s’han fet, en concret majoritàriament des dels països d’Europa. Hi ha hagut excepcions 
perquè la història no és plana, però majoritàriament han estat aquestes les intencions.  
 
Després, aquí passa, és curiós, adherir l’Ajuntament al manifest “ni terrorisme, ni guerra, 
ni feixisme”, dic, ostres, el fantasma del feixisme! Aquí sembla com que és un eslògan. Si 
no hi ha feixisme, la paraula feixisme en un d’aquests comunicats o d’aquestes mocions, 
sembla que no hi ha res. És com “tirar” dels fantasmes i jo no entenc on estan els 
fantasmes, ni que el feixisme, a veure, el feixisme ja sabem on va acabar. Parlin també 
dels comunismes llibertaris, parlin també de tots aquests que se n’obliden. En moltes 
d’aquestes mocions que tan mal han fet a tothom, només parlen d’un feixisme que va 
morir l’any 1945. Bé, sembla que el feixisme existeix per tot arreu. Jo no ho veig i aquí 
potser que “tiren” els seus fantasmes per trobar-hi. Rebutjos al terrorisme, a la guerra, 
retallada de llibertats, si retallar llibertats és defensar-nos de qui ens fa mal, home, és el 
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que he dit abans, tot té un preu. El que hem de mirar és que aquest preu sigui el més 
petit possible, perquè del que es tracta del benestar de tots.  
 
I, després, hi ha un tema que em preocupa una mica, que és que aquesta moció demana 
la possibilitat de contribuir econòmicament al finançament de les activitats al voltant de 
Mai més. Jo, ho sento molt, però els recursos de l’Ajuntament s’han de destinar, entenc, a 
altres coses: arreglar carrers, arreglar els parcs, jardins i escoles, al Fakaló i activitats 
pròpies. Aquests temes, jo entenc que qui sigui d’una associació o d’on vulgui, doncs, és 
molt fàcil, ho paguen amb les seves quotes, com seria el desitjable i ja està. I, després, 
per aquí també colen la laïcitat, el que passa és que quan grups d’esquerra 
majoritàriament dins d’aquesta plataforma, no tots, me’ls he llegit els que estan, però hi 
ha una gran majoria que sí, parlen de laïcitat és una forma d’encobrir el anticlericalisme. 
Per què? Perquè ens ho diu la realitat, una darrera l’altra de les moltes i moltes activitats 
que s’han fet. Llavor, és clar, llegint aquesta moció, jo els he volgut explicar les petites 
trampes que, a vegades, quan una mira de passada se li poden escapar i és per fer-los 
una reflexió. En tot cas, respectem la posició del ponent, entenem també d’on bé, qui és i 
ho respectem i li respectem la seva moció, per la qual cosa ens abstindrem. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, senyora González 
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup polític, el PSC, sempre ha defensat i defensarà 
accions, manifestacions i polítiques que s’orientin cap a la negociació i la cultura de la 
pau. Per neutralitzar les desigualtats, per preservar a costa de tot la seguretat i la 
integritat física, els drets humans i socials de tots els habitants.  
 
La nostra lluita per les desigualtats dins i fora de les nostres fronteres marca l’estil i el 
tarannà de les nostres propostes, objectius i plans d’acció en l’àmbit nacional i 
internacional. Igualtat, solidaritat, cooperació, lluita pels drets humans, i no deixem de 
vista que nosaltres, tota la comunitat europea, som responsables de les polítiques 
exteriors i de les accions referides cap a l’acollida i ajuda de les víctimes de conflictes que 
hi ha arreu del món. Per tot això, voldria manifestar que la nostra votació serà favorable, 
com no podia ser d’una altra manera, i recordar-li, al senyor De las Heras, que la nostra 
constitució és una constitució laica. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Nosaltres demanaríem, si pogués ser, fer una votació per punts. I, per simplificar-ho, 
faríem dos blocs. Un que serien els punts 3, 4, 5 i 7 i l’altre que serien els punts 1, 2 i 6.  
 
El nostre sentit de vot, perdó, seria donar suport al 3, 4, 5 i 7 i no donar suport als altres 
tres punts. Amb això, el que nosaltres venim a dir és que, òbviament, nosaltres 
manifestem el nostre rebuig al terrorisme de guerra, feixisme i de retallada de llibertats, 
com no pot ser d’una altra manera. Manifestem, també, el compromís per la pau, de 
llibertat, de fraternitat, de solidaritat i la justícia global i laïcitat, però no estem d’acord amb 
alguns dels punts o amb algunes de les afirmacions que es fan en el manifest de Mai més 
i, per tant, el que volem és deixar això una mica de banda. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Alfaro. 
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El Sr. Albert Alfaro 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, compartim la proposta que ha presentat el Grup 
Municipal de Convergència i Unió. I nosaltres també estem a favor de tractar aquesta 
moció, votar-la per punts, més que res perquè creiem que aquí hi ha una mica de barreja 
de conceptes, de poti-poti entre, és una mica una declaració de la pau universal i d’un 
món perfecte, quan barreja casos diferents com el que potser Síria, Afganistan, 
Ucraïna..., en fi, una sèrie de situacions i contextos, que crec que cada cas s’ha 
d’estudiar pel seu context històric i en el seu moment, en el seu context geogràfic i aquí 
planteja una barreja de conceptes i anàlisi global amb un, diguéssim, encapçalament molt 
genèric en el qual quasi bé només falta dir la pau al món i vivim en un país happy flower i, 
bé, en fi, arribar al que seria la pau universal, quan aquest no és el cas i, per tant, no 
podem tractar aquesta moció d’una forma tan genèrica i hauríem d’anar punt per punt, 
diguéssim.  
 
Perquè, és clar, hem de pensar que aquesta és una moció referida als atemptats de París 
i, és clar, barrejar altres elements a discutir, podem estar o no d’acord, però en aquest 
cas la part substancial ens hem de centrar amb el que té a veure amb el que va passar el 
mes de novembre amb els atemptats a París.  
 
Des del grup municipal Esquerra Republicana-Acord pel Masnou-MES, el que volem 
sobretot destacar és que, com hem dit, cada cas és particular, cada cas l’hem d’estudiar 
pel context geogràfic històric en el qual està subscrit. I que el feixisme i el radicalisme 
religiós, el qual té una forma de terrorisme, cal alguna cosa més que un diàleg ben 
intencionat i formes de diàleg, diguéssim, massa ben pensades en aquest món happy 
flower i que cal, a vegades, bé, ficar-hi algun tipus d’element vinculant que no només el 
diàleg i la visió universal de la pau en el món. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Alfaro. Per part del ponent? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Comencem pel final. Estic totalment al·lucinat amb la intervenció 
del portaveu d’ERC, però al·lucinat. Parlar que aquesta moció planteja la pau universal, el 
món perfecte i el happy flower m’ha fet sentir vergonya aliena, la veritat. No sé qui li ha 
preparat la justificació però, en tot cas, si l’ha preparat vostè s’ha cobert de glòria, el que 
passa és que per cobrir-se vostè de glòria, ha cobert de glòria tota la resta de companys 
del seu grup municipal. I, per suposat, vostè no s’ha llegit la moció, perquè la moció no va 
dirigida als atemptats de París, faci el favor de mirar-se la moció i llegir el manifest, si us 
plau. I, segurament, canviaria part de la seva intervenció.  
 
Respecte a la intervenció del Partit Popular, gràcies pel respecte que ha manifestat que 
em té, jo també a vostè també. Bé, el respecto políticament i, més encara, personalment i 
vostè ho sap. Si la seva intervenció estava dirigida a demostrar, fefaentment, que les 
polítiques del Partit Popular respecte aquest tema estan molt separades de les de la 
nostre coalició, no calia que fes aquest esforç. Ja ho sabem des de fa molt de temps. I en 
aquest Ple, s’ha posat de manifest moltíssimes vegades. Vostè diu que no acaba 
d’entendre la moció i que la moció té trapes. Vostè ha fet trampes amb la seva intervenció 
des del començament. Com pot ser que digui que no acaba d’entendre la moció i que té 
trapes i passi deu minuts rebatent cada un dels punts que es presenten a la moció. Això 
és fer trampes. I ha dit que li semblava que això era com sermó fet a la parròquia, suposo 
que deu ser pel tema de la laïcitat a la qual després vostè ha fet referència? I diu, és que 
aquí només es parla de la societat catalana. Hagués pogut vostè presentar una esmena i 
dir que també parléssim de l’espanyola i europea i la hi haguéssim acceptat, li ho 
asseguro.  
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Parla del feixisme i després ho compara amb el comunisme. Que li molesten les 
referències al feixisme? Vostè diu que no veu el feixisme, que el feixisme va acabar no sé 
quan. A vegades ja ho diuen, la millor manera de no veure res és fer això, però sense 
trampes, amb la mà tancada. Així no es veu el feixisme. Vostè no veu feixisme a les 
actituds xenòfogues, a França, a Alemanya, a determinats països de l’est? Vostè el 
feixisme allí? Doncs és que a vegades si no es vol, no es veu. I jo entenc, l’única cosa 
que entenc de la seva al·legació és que estigui en contra que l’Ajuntament del Masnou 
destini recursos a poder fer aportacions a les activitats de Mai més. Per això, la moció 
només diu estudiar la possibilitat i, per tant, tothom està legitimat per, una vegada 
estudiada, dir, doncs no o sí. Per tant, en aquest cas concret és en l’únic cas en el qual 
puc estar d’acord amb la seva intervenció.  
 
El nostre grup no té cap inconvenient a acceptar la votació per punts i, per tant, si, 
estranyament, hi ha una coincidència entre ERC i CiU a l’hora d’agrupar els punts, 
m’estranya, no és el punt de vista de CiU, sinó des del punt de vista d’ERC, però ja no tan 
estranya quan he sentit el portaveu d’ERC, nosaltres no tenim cap inconvenient que la 
votació es faci en dos grans blocs. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, si de cas passaríem a la votació. I, si em permet només un petit incís, 
senyor Màxim Fàbregas. Jo entenc que quan parlem de feixisme estem parlant 
fonamentalment, evidentment, que hi ha actituds xenòfogues a Europa del règim feixista 
que s’ha instal·lat entre Irak i Síria, suposo que parlem d’això. Fonamentalment això, 
només recordar-li una qüestió que vostè hauria d’entendre per la seva tradició històrica, i 
podríem buscar els referents a la Segona Guerra Mundial. El feixisme no se’l convenç, 
se’l venç. Només aquesta reflexió.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Senyor alcalde, no sempre amb la força de les armes. O no exclusivament amb la força 
de les armes. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
A vegades, amb precedents històrics sí. A la cosa internacional, potser a vegades cal 
combatre el feixisme en tots els àmbits. Moltes gràcies. Si de cas, passaríem a la votació. 
Votaríem per separat els punts 3, 4, 5 i 7. 
 
Seguidament, el president sotmet a votació la moció en dos blocs. 
 
Primer bloc (consta del tercer, quart, cinquè i setè acord). 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació: Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten 
a favor. 
 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
Segon bloc (consta del primer, segon i sisè acord). 
 
Resultat: Es rebutja per 11 vots en contra, 6 vots a favor i 4 vots d’abstenció. 
 
Votació: Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i 
PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
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Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en 
contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
La moció amb les esmenes incorporades queda com segueix: 
 
“Els moments que estem vivint a escala internacional resulten convulsos en molts àmbits 
i, moltes vegades, les respostes polítiques no s’adeqüen a un marc de pau, justícia social 
i drets humans.  
 
El terrorisme internacional pren noves formes de violència que sacsegen països veïns i 
llunyans, provocant milers de víctimes civils innocents, tant a París aquest mes de 
novembre com a Síria, l’Afganistan, Ucraïna, l’Iraq, Eritrea o Líbia d’un temps ençà.  
 
La societat catalana segueix apostant, fins i tot amb grans mobilitzacions al carrer, per la 
cultura de la pau i la no violència, pel respecte a la multiculturalitat, pels drets i les 
llibertats. 
 
Creiem que hem de fer tots els possibles per garantir la convivència pacífica i dialogant 
als nostres pobles i ciutats i que cal evitar que els governs responguin a la violència amb 
més violència, ja que el respecte a la vida, als drets humans i a la convivència, són valors 
superiors, que cal preservar i protegir. Per això ens hem de mobilitzar, per evitar una 
escalada que ens pot dur al desastre i a la pèrdua de la cohesió social. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa 
que l’ajuntament Ple prengui els següents:  
 
ACORDS 
 
1. Manifestar el rebuig al terrorisme, la guerra, el feixisme i la retallada de llibertats. 
 
2. Manifestar el compromís per la pau, la llibertat, la fraternitat, la solidaritat, la justícia 

global i la laïcitat.  
 
3. Instar la Generalitat de Catalunya, el Govern de l’Estat i la Unió Europea a tenir en 

compte l’opinió dels municipis en les respostes polítiques internacionals.  

 
4. Traslladar aquests acords a la Plataforma “Mai més”, al Govern Central, al Govern de 

la Generalitat de Catalunya, a la Unió Europea, a les Diputacions catalanes, a la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a les associacions, entitats i 
col·lectius del Masnou i fer-los públics al Masnou ViU i a la web municipal.” 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Aprovaríem parcialment la moció presentada pel Grup d’ICV. 
  
19. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA de proposta per posar ordre 
i retre compte de la gestió efectuada en el CAT, a més d'organitzar el futur del 
servei 
 
La Sra. Sandra Miras Martínez llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no 
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni 
Intervenció. 
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“Des del mes de juny de 2015, quan es va constituir el nou consistori, la CUP El Masnou 
té representació en aquest Ajuntament. Des d’aleshores, al costat de les dues regidores 
hi ha una assemblea que recolza i impulsa la nostra tasca. Fruit d’aquesta tasca de 
l’assemblea, vam llegir els estatuts de la Mancomunitat de Serveis d’Alella, El Masnou i 
Teià , i vam revisar en què consistia el servei del CAT. Pensem que la revisió i supervisió 
d’un servei públic és una tasca bàsica de qualsevol càrrec electe i s’ha de dur a terme 
d’una manera activa i efectiva. 
 
L’assemblea de la CUP El Masnou va observar, de seguida, que hi havia una sèrie 
d’elements poc freqüents especialment en la gestió econòmica del CAT, i que tot plegat 
demanava una revisió més exhaustiva. Així, les regidores de l’Ajuntament, com a 
regidores que som d’aquest consistori, vam demanar tota la documentació que constava 
a l’expedient del CAT. Qualsevol regidor o regidora que demani la documentació i la revisi 
amb un mínim d’atenció podrà constatar tot un seguit d’irregularitats i incompliments de 
contracte. 
 
El 25 de novembre de 2015, després d’escassament cinc mesos d’haver entrat a 
l’Ajuntament, hem posat en coneixement de tota la ciutadania les irregularitats i 
incompliments de què parlem a través d’un comunicat a la premsa.  
 
El preàmbul d’aquesta moció hauria de ser, de fet, el comunicat de premsa de què 
parlem. Arran de totes les irregularitats i incompliments que allà s’hi detallen i amb la 
voluntat d’esclarir com s’ha dut a terme la gestió del CAT —Centre d’Acollida Turística— 
d’Alella, El Masnou i Teià en el període 2011-2015 sol·licitem al Ple que prengui els 
següents acords: 
 
1- Que l’equip de govern de l’Ajuntament obri un expedient informatiu sobre la gestió 
2011-2015 i que es nomeni responsables de dur-lo a terme al secretari i a la interventora 
de l’Ajuntament del Masnou. Aquest expedient ha de fer constar totes les irregularitats 
comeses i ha de presentar unes conclusions en què deixi clara a qui és imputable la 
responsabilitat de cada un dels incompliments. 
 
2- Que l’Ajuntament com a part interessada, demani a la Seguretat Social els TC1 i TC2 
de tots els anys en què maca, i que adjunti la informació a l’expedient informatiu que 
demanem que iniciï. 
 
3- Que l’Ajuntament com a part interessada, encarregui auditoria externa de tots els anys 
de gestió. Aquestes auditories han de presentar unes conclusions que deixin clar a 
tothom quin guany ha obtingut l’empresa concessionària i quins guanys i despeses ha 
obtingut la Mancomunitat. Una còpia de cada una de les auditories ha d’incorporar-se a 
l’expedient informatiu. 
 
4- Que l’Ajuntament com a part interessada, dicti l’aturada del servei fins a la finalització 
de l’expedient informatiu. Un cop acabat aquest expedient, amb tota la informació de la 
gestió econòmica sobre la taula, caldrà determinar si l’empresa ha comès alguna 
irregularitat en l’àmbit de la contractació laboral, o qualsevol altre aspecte. Si escau, 
caldrà iniciar un expedient sancionador, tant a l’empresa concessionària com als 
treballadors públics que hagin pogut incórrer en alguna falta. Si es detecten irregularitats 
en la contractació caldrà donar avís a la Inspecció de Treball per a què ho investigui 
oportunament. 
 
5- Que l’Ajuntament presenti les conclusions i el detall de l’expedient informatiu a tota la 
ciutadania en un acte de rendició de comptes real, i que faciliti la consulta a tots els 
ciutadans d’absolutament tota la documentació recollida en l’expedient. 
 
6- Paral·lelament a l’expedient informatiu sobre la gestió econòmica, sol•licitem que 
s’elabori un informe que determini quin és l’objectiu del servei del CAT per tal de valorar 
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el cost/benefici per al Masnou. Aquest informe l’hauria de de dur a terme, com a mínim, el 
personal tècnic de promoció econòmica i turisme. 
 
7- Que l’Ajuntament del Masnou obri un període de debat obert sobre el futur del CAT 
que inclogui entitats i ciutadania. Que aquest debat es produeixi un cop estigui finalitzat 
l’expedient informatiu i l’informe de què parlem en el punt 6, per tal que puguin ser 
revisats per tothom. 
 
8- Que l’equip de govern es comprometi a organitzar un procés participatiu obert a tota la 
ciutadania de recollida de propostes sobre el servei que acabi esdevenint vinculant.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyora Miras, entenc que hi ha unes esmenes presentades pel Grup d’Iniciativa, 
incorporades en la proposta. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres hem acceptat aquestes esmenes, però no les hem llegit. Però les llegeixo si 
vol o si les vol llegir vostè. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si les vol explicar, senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Ben breu, és en els punts, les propostes d’acord 1, 2, 3, 4: substituir Ajuntament per 
Mancomunitat d’Alella, Masnou i Teià i afegir un cinquè acord, que és que de la mateixa 
forma que es proposa que s’informa a la ciutadania, que del resultat de totes les 
actuacions que faci la Mancomunitat s’informi els grups municipals del consistori. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres estem disposades a afegir aquestes tres esmenes d’ICV-EUiA a la nostra 
moció. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs moltes gràcies, si de cas, obriríem el torn de paraules. Senyor De las Heras, 
endavant.  
 
El Sr. Federico de las Heras  
 
Gràcies, senyor alcalde. Abans, vull explicar una cosa al públic, perquè tothom se 
n’assabenti bé. El Grup de la CUP està a la Mancomunitat de Serveis del Masnou, Alella i 
Teià, que gestiona el CAT i, a més a més, gestiona també els serveis de la deixalleria, no 
sé si alguna cosa més, en representació de l’oposició, és a dir, no és tan allà de per se 
sinó que són representants de l’oposició. És a dir, quan tu ets representant i nosaltres 
som els representats, per dir alguna cosa, esperem un feedback de comunicació entre 
uns i d’altres. I, bé, jo vull manifestar, en primer lloc, que aquest feedback, aquesta 
comunicació no s’ha produït per sorpresa nostra.  
 
Elles, des de la CUP, han fet una iniciativa amb una investigació ―que després la 
comentaré, perquè s’ha de comentar i té enjundia―, en la qual han posat de manifest 
una sèrie d’irregularitats en les quals nosaltres, d’entrada com a mínim, posem en una 
dubte molt seriosament. Amb un dubte molt seriós que, a més, ja ho havíem manifestat a 
elles, que pot tenir conseqüències. Respecte a la primera part de la intervenció, que he 
comentat que elles són les representants i nosaltres els grups d’oposició som els 
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representats per acord de tots durant dos anys per la CUP, com altres anys ens va 
representar el Partit Socialista de Catalunya, com altres anys ens va representar les 
d’Iniciativa. Bé, elles són les representades. Des d’aquest punt de vista haig de 
manifestar que els hem perdut la confiança com a representants nostres a la 
Mancomunitat. Ho haig de manifestar i ho poso sobre la taula perquè si la situació, estem 
d’acord la resta de partits o no, jo ho poso a sobre la taula en el seu cas per demanar-los 
la substitució com a representants nostres a la Comunitat. Aquesta és la primera 
afirmació.  
 
La segona, han fet un estudi sobre el funcionament de la Mancomunitat i han arribat a 
unes conclusions sense haver parlat amb l’interessat. És a dir, aquí s’estan produint una 
sèrie de manifestacions sobre no irregularitats presumptes, irregularitats que donen ja per 
manifestes, és a dir, parlen d’un delicte d’una forma o d’una altra. Quan parlen de tancar 
la Mancomunitat, quan s’està parlant de fer constar totes les irregularitats comeses, les 
donen per fetes, no per presumptes. Quan parlen del comunicat de premsa, ho han 
comunicat a tota la premsa menys a nosaltres. Nosaltres, ens vam assabentar a 
posteriori de les seves actuacions. De fet, quan una persona, quan tens uns dubtes sobre 
el funcionament d’un servei gestionat per una concessionària com és el CAT, tens uns 
dubtes a la revisió de documentació, jo entenc, que el més lògic és demanar a la nostra 
Secretaria-Intervenció explicacions sobre els temes que no coneixes i, en segona 
instància o en primera, com vulguis, directament a la concessionària perquè ens doni la 
resposta deguda. I aquest tema no s’ha fet. Les conclusions han arribat pel seu compte, 
s’han publicat en els mitjans, s’ha fet una denúncia en la qual fins i tot es demanen 
responsabilitats als treballadors municipals, no sé si d’aquí, de l’Ajuntament del Masnou, 
deuen ser. Si s’escau, caldrà iniciar un expedient sancionador tant a l’empresa com als 
treballadors públics que hagin pogut incórrer en alguna falta. 
 
Jo demanaré quina és la relació de treballadors públics que han treballat en el tema de la 
Mancomunitat, més que res per posar nom a aquesta gent, de forma genèrica ho estan 
demanant. Demano aquí a l’Ajuntament que diguin qui són els treballadors públics, per 
saber si els senyors de la CUP volen anar contra aquests treballadors públics que han 
treballat aquí, primera. Després, també rendició de comptes real. Quan demanen rendició 
de comptes reals ja donen per presumpte que la rendició de comptes és irreal. O sigui, ja 
no estem parlant de presumpcions, estan parlant de fets consumats. Bé, cal dir-los que 
quan l’empresa ha vist això, ha fet un informe molt elaborat, hem llegit l’informe. Bé, ara 
no faré una explicació gran, suposo que deixaré la paraula a qui li correspongui, no 
entraré en l’explicació de l’empresa, però l’explicació que dóna l’empresa sobre totes les 
presumptes irregularitats deixa de forma fefaent o en primera instància en un no res el 
que s’ha comentat o s’ha manifestat per part de la CUP.  
 
Jo penso que en aquests temes, com a mínim, s’ha de ser molt més curós, com a mínim 
s’han de tractar amb molta més professionalitat o amb molta més objectivitat coses que 
poden afectar serveis públics, persones i altres i no donar uns fets per suposats com han 
fet les companyes de la CUP. El nostre vot serà en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Per part del Grup Socialista, senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. La representant del Grup del PSC del Masnou, en la 
Junta de Portaveus va demanar la retirada de la moció, perquè creiem que era un tema 
que s’havia d’estudiar en comissió i analitzar detingudament. Creiem que està plena de 
judicis de valor, d’acusacions que, al nostre entendre, estan poc fonamentades i que, en 
tot cas, qüestionen l’acció supervisora de determinats estaments municipals, ja que 
assenyalen presumptes incompliments que el nostre Grup creu que són de l’àmbit 
administratiu, en tot cas són de l’àmbit administratiu i no pas polític.  
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Estem d’acord a demanar explicacions sobre allò que genera dubtes, sigui d’aquest tema 
sigui de qualsevol, però obrir un debat públic, creiem que no és del tot correcte. Però és 
que, a més a més, creiem que darrera d’aquest debat hi ha una finalitat de finiquitar la 
relació del Masnou amb el CAT. Per aquest motiu, el nostre Grup va demanar la retirada 
i, en tot cas, com no ha estat així, manifestem que hi votarem en contra, però demanem 
al senyor alcalde que doni instruccions al secretari i a la interventora perquè facin un 
exhaustiu informe al respecte i que sigui lliurat als grups municipals.  
 
Nosaltres estem per conèixer i si hi ha sospites que algun servei no funciona bé rebre 
informació, però creiem també que un ha de ser molt curós amb el que diu, ha de ser molt 
curós amb el que diu públicament. Perquè el dany que pot fer a l’estament, a la institució 
de l’Ajuntament i al que representa pot ser molt gran, davant de la desconfiança. Jo crec 
que aquí algú s’ha precipitat i no sé, fins i tot, si pot haver incórrer en alguna acusació 
falsa que s’esdevingui alguna denúncia. Jo, m’agradaria que no fos així, que se 
solucionés tot, però, bé, aquí queda dit.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup d’Iniciativa, senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, vull iniciar la meva intervenció per manifestar, com ja he fet 
altres vegades en nom del nostre grup, que, en la nostra opinió, la CUP, com qualsevol 
altre grup municipal del consistori, està absolutament legitimat a demanar explicacions al 
Govern per les seves accions o omissions i que aquesta demanda es pot fer adreçant-li 
preguntes o bé presentant mocions al Ple, com ara és el cas. 
 
Nosaltres no entrem a valorar ni l’oportunitat ni el contingut de la nota de premsa feta 
pública per la CUP en relació amb aquest tema. Creiem que cada organització política ha 
de decidir quin és el procediment per informar de les seves activitats. 
 
Ara bé, sí que volem manifestar la nostra decepció motivada pel fet al qual ja s’ha fet 
referència en alguna intervenció anterior.  
 
Nosaltres no els hem perdut la confiança com a representants, però sí que estem 
fortament decebuts perquè, com s’ha dit, essent una regidora de la CUP la representant a 
la Mancomunitat proposada per tots els grups de l’oposició del Masnou, una vegada 
descobertes possibles irregularitats, nosaltres parlem de possibles, en la gestió de la 
mateixa, independentment del mecanisme que s’hagi seguit per fer-ho, no hagués 
informat la resta de grups de l’oposició i, fins i tot, no hagués demanat el seu possible 
suport a les accions a emprendre. Per suposat que, com deia abans, cada grup municipal 
pot decidir com actua, però això no impedeix que algunes d’aquestes actuacions no 
siguin compartides en la seva totalitat per nosaltres, com és el cas. 
 
Una vegada fet aquest aclariment, el nostre Grup vol expressar el seu suport a la moció 
presentada. Creiem que, si es llegeixen bé, les propostes d’acord contingudes a la moció, 
una vegada corregides algunes per la incorporació de les esmenes a les quals abans feia 
referència que va presentar el nostre Grup, són perfectament assumibles i que, si són 
aprovades, la seva realització permetrà aclarir els dubtes sobre les possibles irregularitats 
a les quals es fa referència a la moció. 
 
Perquè si llegeixen, em sembla que és la proposta d’acord quarta, diu: etc. Caldrà 
determinar si l’empresa ha comés alguna irregularitat. Per tant, no s’està afirmant que les 
hagi comés, sinó que és possible que les hagi comès o no i, per això, el que cal és 
esbrinar què és el que ha passat. Perquè el que, malgrat el que altres puguin dir en el seu 
torn de paraules, el nostre Grup considera que demanar actuacions com l’obertura d’un 
expedient informatiu, o l’encàrrec d’una auditoria externa, així com que s’informi la 
ciutadania del resultat d’aquestes actuacions és fer unes demandes assenyades.  



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2015000017  17 de desembre de 2015 

 

60 

Així mateix, també, creiem necessari que es realitzi el debat obert i el procés participatiu 
sobre el futur del CAT que la moció proposa, ja que el CAT, com tots sabem, va néixer 
amb unes expectatives molt ambicioses que, posteriorment, la crisi econòmica i les 
retallades han fet que siguin irrealitzables. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Per part de Ciutadans, senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, nosaltres per manifestar que el Grup Municipal de 
Ciutadans no donarà suport a la moció. Ja vam preguntar a la Junta de Portaveus si era 
possible votar alguns punts per separat, però, en principi, la idea era que es debatés de 
forma conjunta, cosa que entenem, però bàsicament per això no podem donar-hi suport.  
 
Nosaltres creiem que hi ha hagut, potser, certa precipitació, no dic per manca 
d’experiència, però, bé, a vegades les qüestions quan es veuen la primera vegada no són 
el que semblen i estic segur que les explicacions que hagi donat l’empresa o les que es 
puguin derivar dels possibles informes que emetin els tècnics corresponents a la casa, 
segurament aclariran gran part dels dubtes que té la CUP. Però sí que és cert que 
algunes d’aquestes qüestions que es plantejaven a la moció també són compartides per 
Ciutadans. Perquè, per a nosaltres, obrir un debat en relació amb quin és l’objectiu del 
serveis del CAT, quina finalitat li hem de donar, quin benefici en treu l’Ajuntament per 
participar en aquest projecte, bé, aquestes són qüestions que jo crec que, com deia el 
nostre company, a causa de les retallades i que la Generalitat ha deixat de destinar 
diners en aquest CAT i que, per tant, els tres municipis hem hagut de fer front a la 
despesa que això genera, doncs, potser haurem d’estudiar si realment té algun profit per 
al municipi del Masnou; ja que si a part de format turístic o com sigui i, per tant, alguns 
dels aspectes d’aquesta moció poden ser interessants, però potser si s’haguessin tractat 
de forma separada, haguessin produït segurament un vot afirmatiu per part del grup de 
Ciutadans. 
 
Tot i el que hem manifestat, a vegades el desparpajo o una mica l’atreviment, doncs, a 
vegades també és positiu i, bé, jo els encoratjo a seguir fent aquesta tasca d’investigació, 
que a vegades donarà fruits i a vegades, doncs, no donarà fruits, però bé. Esperem i 
desitgem que sí que els doni i que en breu els veiem. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Folch, seguim amb vostè. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, gràcies. Parlaré en nom dels companys de CiU i també ERC-AM-MES. I el nostre vot 
serà negatiu o en contra d’aquesta moció. I no pot ser d’una altra manera. Es desprenen 
de la moció presentada per la CUP certs aspectes, que a continuació detallarem, i per 
això li comentaré el nostre vot negatiu. Val a dir que no només no compartim el contingut 
sinó tampoc aquesta manera de fer. A través d’unes suposicions infundades i incorrectes, 
formulen una denúncia, unes acusacions de corrupcions totalment intolerables.  
 
Atès que la mateixa moció diu que en el preàmbul d’aquesta hauria de ser el mateix 
comunicat de premsa, el traurem a valorar. I mirarem d’aclarir quines són aquestes 
irregularitats o aquests suposats incompliments en el quals sustenten aquesta denúncia, 
emeten judicis de valors i acabin afirmant que hi ha pràctiques corruptes per part de les 
administracions que componen la Mancomunitat.  
 
La primera acusació versa sobre la concessió d’una gestió a una UTE, argumentant que 
aquesta fórmula és tan sols a efectes d’uns beneficis fiscals. Doncs bé, cal tenir present 
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que una UTE no és res més que una unió temporal d’empreses on cadascuna d’aquestes 
empreses que formen part de la UTE aporta la seva especialització. A fi que entre vàries 
empreses es puguin dur a terme un conjunt de serveis que demana l’Administració i que, 
per tant, es pugui presentar aquesta adjudicació de contracte.  
 
La gestió del CAT inclou diferents serveis, un d’ells és el Centre d’Acollida Turística, que 
inclou informació turística, botiga, cafeteria, i això es va encarregar a una d’aquestes 
empreses que forma l’UTE. Hi ha un altre servei que és la gestió de visites guiades, 
tallers i activitats del parc d’arqueologia de la sal binària, la gestió aquesta s’encarregava 
a l’altra empresa que forma l’UTE, que és Magma Cultural. Aquesta unió temporal 
d’empreses, totalment legal, on cada empresa assumeix i continua tenint les seves 
responsabilitats fiscals. Per tant, l’UTE no és l’encarregada de pagar els impostos o de 
presentar impostos i societats o de registrar comptes anuals, són les empreses que 
configuren aquesta UTE les que tenen aquesta obligació fiscal i les que continua fent-ho. 
Per tant, quedat demostrat que les empreses que formen l’UTE sí que fan, sí que 
compleixen les seves responsabilitats fiscals, entenem que no hi ha cap incompliment.  
 
Afirmen, també erròniament, que no s’han presentat els impostos de societats, els 
comptes anuals per part de l’UTE. És que l’UTE no és una forma jurídica en si, sinó 
―tornem a dir― és la composició de diferents empreses. Aquestes conserven les seves 
responsabilitats i aquestes ho han fet en temps i en forma. Per tant, tampoc hi ha hagut 
cap incompliment.  
 
També entenen que hi ha un incompliment respecte a la justificació del CAT i el problema 
és que no és el mateix que no hi hagi un document a que no existeixi aquest document a 
l’expedient. Quan revises un expedient i no hi ha documents ―TC1, TC2, nòmines―, 
això no vol dir directament que no existeixin, és a dir, que no s’hagi pagat la seguretat 
social d’aquests treballadors sinó que en l’expedient no hi consta. És molt senzill, es 
requereix a l’empresa, l’empresa ho aporta, observes i veus que sí que existeixen. Per 
tant, en tot cas, el que hi hauria és una errada administrativa per no haver conservat una 
fotocòpia, però mai que no existeixin. Per tant, no hi ha hagut una irregularitat en cap 
moment.  
 
Aquests documents, en el seu moment oportú, l’empresa anualment els aporta a la 
Mancomunitat. La Mancomunitat els revisa i els retorna perquè els documents originals 
han de formar part de l’empresa, no de la Mancomunitat.  
 
També detecten que no s’ha presentat una auditoria anual, és cert que el conveni inicial 
estableix una auditoria anual que s’havia de presentar, però també és cert que el 
finançament d’aquesta activitat anava vinculada, el funcionament del CAT, a una font 
d’ingressos que havia de provenir de la Generalitat de Catalunya. Aquesta font 
d’ingressos s’acaba, la Generalitat de Catalunya la suprimeix. Hi havia dues maneres, 
tanquem el CAT o intentem continuar-lo assegurant la viabilitat i el que no es podia fer 
front, de cap de les maneres, és haver d’encarregar una auditoria anual. Aquesta 
auditoria assoleix uns costos molt elevats i, per tant, es decideix que hi hagi una auditoria 
al final de la prestació dels serveis. La prestació dels serveis es finalitza ara, al mes de 
desembre, i, per tant, és a continuació quan es durà a terme aquesta auditoria, octubre 
perdó, va acabar el contracte a l’octubre i es farà l’auditoria.  
 
Per tot el que he exposat, a part d’altres qüestions que, com bé deia el senyor De las 
Heras, hi ha un informe que ho acredita i que desmunta fil per randa totes aquestes 
acusacions, som de l’opinió que la denúncia presentada per la CUP no se sustenta. És un 
conjunt de manipulacions de la informació obtinguda. Doncs, de suposades irregularitats 
o incompliments que es podrien haver resolt molt més eficientment si s’hagués sol·licitat a 
la Mancomunitat, a requerir a l’empresa, a donar les explicacions i que tornés a presentar 
la documentació que creia necessària per resoldre els seus dubtes, abans d’emetre 
aquests judicis de valor erronis i aquestes acusacions falses. No podem obviar que la 
CUP acusa de manca de control escandalosa i inexplicable. I que afirma, a més a més, 
que aquesta manca de control feta per part de la Mancomunitat i alhora pels ajuntaments 
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que en formen part ―Ajuntament del Masnou, Alella i Teià―, s’ha fet així, diuen ells, 
només per dues opcions: per una voluntat malintencionada o bé per una ineptitud 
manifesta. Jo crec que en la redacció d’aquesta moció i en aquesta denúncia sí que són 
presents aquesta voluntat malintencionada o aquesta ineptitud manifesta. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Municipal de la CUP, senyora Miras. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres, primer, volíem respondre al senyor De las Heras que és totalment mentida 
que vostè no tingui la informació de la Mancomunitat perquè jo li he enviat tota. A vostè i a 
tots els altres regidors que estan a l’oposició i regidores també.  
 
El que vostè diu que són conclusions nostres, no són conclusions nostres, són fets 
objectius. Que faltin documents i que, per contracte, hi hagin de ser això és un fet objectiu 
d’una irregularitat, aquí i a tot arreu. Si en un lloc falten documents i, per conveni, per 
contracte amb l’empresa, aquests documents han de ser-hi, no al cap de quatre anys 
quan acaba el servei, han de ser-hi, cada any has de presentar una auditoria, cada any 
has de presentar els comptes, si no hi són és una irregularitat a tot arreu.  
 
Continuï-ho també explicant-li al senyor De las Heras, que tots els regidors i regidores 
tenen aquest document, que és protocol de consulta i d’expedients o documentació 
municipal. Aquest document és el document que les regidores de la CUP han utilitzat per 
demanar els expedients, que és un document que tots vostès tenen a la sala de regidors, 
doncs els que fa més anys que són regidors, doncs, fa més anys que els tenen. Nosaltres 
fa cinc mesos que hem vist aquest document per primera vegada.  
 
Amb aquest document hem demanat tots els expedients del CAT, i amb aquest, que 
també el tenen, hem demanat totes les fotocòpies que hem necessitat d’aquests 
documents. Les vam demanar, tots aquests documents, el dia 14/09, ho vam demana,r 
tots aquests documents que es refereixen al CAT el 29/09, el 29/09 una altra vegada. El 
16/10, el 22/10, el 29/10, el 02/11, 02/11 una altra vegada i, per acabar, el 13/11 vam 
demanar el últims documents. No, i el 26 una altra vegada, vam tornar a demanar els 
documents amb un paper, que el tenen tots vostès, que el tenen per correu electrònic i 
que el tenen tots a la sala de regidors. Per tant, no digui que hem utilitzat el fet d’estar a la 
Mancomunitat perquè a cap Ple de la Mancomunitat s’ha parlat del CAT. Cap dia i jo no 
he preguntat a cap Ple de la Mancomunitat cap tema referent al CAT. He utilitzat aquests 
documents que estan a l’abast de tots vostès també. 
 
Nosaltres no anem contra de ningú, que ningú es faci l'ofès, la intenció d'aquesta moció 
no és fer cap atac al Govern, ni a l’oposició, ni a cap tècnic, ni a l’alcalde, ni a ningú. Vam 
començar a demanar informació sobre aquest servei perquè el nom d'UTE Magma- Ablex 
ens va cridar l'atenció; però, bé, hem començat per aquest, i hem detectat irregularitats i 
seguirem per d'altres, perquè, tal com vam dir el primer dia que vam seure aquí: «estem 
segures que qui ens va votar, ho va fer perquè reclamava noves maneres de fer política, i 
dèiem que teníem moltes ganes de començar a treballar i que ens sentíem molt i molt 
fortes, ja vam dir que ens trobaríeu defensant a peu i a cavall els serveis públics de 
qualitat, que seiem aquí amb la idea obstinada d’obrir les portes i finestres d’aquest 
Ajuntament. No hem enganyat a ningú, dèiem que hi havíem de ser per mirar, ja no amb 
lupa, sinó amb microscopi, cadascun dels moviments, per posar al damunt de la taula i 
evidenciar, quan n’hi hagi, mala praxi i posar llum a la informació». Llums i taquígrafs, 
perquè no ens prenen mai en serio? 

 
Les respostes que tenim, en comptes d'aportar-les l'Administració les aporta el 
concessionari, que és l'únic que dóna la cara. Esperàvem que la mancomunitat la donés, i 
en el seu escrit ja posa de manifest que la documentació no hi és a l'expedient, tot i que 
ha declarat haver-la presentat en el seu moment i que els tècnics o tècniques han fet els 
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seus informes. Tanmateix, l'informe sobre la justificació només n'hi ha a l'expedient del 
2012 i, per postres, d'aquest any no consten els TC1 i els TC2. Dels altres anys no hi ha 
cap informe dels tècnics. 
 
Sí que tenim els TC1 i TC2 dels expedients de 2011 i de 2013 i els tenim. Els tenim 
fotocopiats, els tenim. O sigui que els TC1 i TC2 en aquests dos anys es van aportar 
fossin privats o amb noms i cognoms d’algú o amb el DNI o no, els tenim. Els que no 
tenim són els del 2011 i els del 2013, perquè no hi són. 
 
Què hem de fer? Donar per bona l'explicació del concessionari?, perquè aleshores si 
aquesta, segons vostès és l'explicació bona, anem a fer un repàs de com ha pogut anar 
la supervisió d’aquesta gestió: 
 
-Hola mira, aquí t'ensenyo la documentació que justifica les despeses (i potser els 
ingressos?) 
 
-Ah! Molt bé! Sí, sí, ja veig que tot està en ordre!, doncs res, a seguir amb el servei, que 
jo tinc altra feina! 
 
I ja està? Cap còpia a l'expedient? Cap informe per escrit? Perquè si el senyor 
representant de l'empresa concessionària diu que s'han fet els informes, nosaltres els 
volem veure, on són? Perquè a l'expedient, no hi són! 
 
Per favor, anem a ser una mica més seriosos! La realitat és que això s'ha dut amb molta 
informalitat i que aquests documents no es trobaven, on eren? Algú sap on eren? 
 
El representant diu que potser confonem de manera interessada «el fet de no justificar la 
gestió» amb el «no consti a l'expedient», el que passa és que això no és cap confusió, 
perquè si la documentació no hi és a l'expedient, no existeix! O és que existeix una 
documentació que és al seu cap o al seu ordinador o en les seus somnis? Evidentment, 
no. La documentació ha de ser a l'expedient! La nostra confusió deu ser exactament la 
mateixa que la del president de la Mancomunitat, que a més és l'alcalde del Masnou, que 
quan nosaltres vam reclamar per escrit tota la documentació que segons el contracte 
havia de presentar-se, quan va comprovar que no hi era, va enviar un REQUERIMENT el 
dia 3 de novembre al concessionari donant-li un termini legal de 10 dies perquè la 
presentés, perquè aquesta documentació no hi era. Doncs no, el president de la 
Mancomunitat no estava confós quan va fer aquest requeriment, perquè la documentació 
ha de ser a l'expedient i, si no hi és, cal demanar-la perquè s’ha d’aportar de nou. 
 
Això és el que ha fet el representant legal de l’empresa concessionària i nosaltres ens 
n’alegrem, perquè ja sabem que la documentació existeix i caldrà revisar-la, perquè no 
tenim la certitud que s'hagi revisat abans, ja que, tret de l'any 2012, informes només 
n'hem vist un, el de 2012, no hi ha cap informe tècnic del 2011, ni del 2013, ni del 2014 
que indiqui que algú ha revisat la documentació. Queda demostrat molt clarament que la 
gestió per part de l'Administració s'ha caracteritzat per una informalitat i deixadesa 
impròpia de la gestió pública. 
 
Parlant de l’UTE, parlaré de l’UTE també. L’UTE, per nosaltres, no està justificada pel 
servei, és legal, però no està justificat. El servei no demana de cap manera aquesta 
forma empresarial. Les SICAB també són legals, però d'ètiques no en tenen res! 
 
L’UTE podria ser, podria ser, l'ecosistema ideal de pràctiques corruptes. Ablex és una 
empresa de treball temporal, una empresa de col·locació, entenem que Magma Cultura 
es dediqui a això, però amb una empresa de col·locació? Amb seu a Madrid? Irregular, ho 
és i de lògica, no en té cap. 
 
Aquesta resposta de l’UTE, què vol dir? Què vol dir aquesta resposta? Això no vol dir res. 
Nosaltres, si ens ho proposem, podem fer un Castro i ens passem set hores parlant. 
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Si tot està tan bé, si això és Alícia en el país de las meravelles, doncs cap problema, 
llavors ningú té cap problema, ni vosaltres, ni nosaltres el tenim llavors, estem demanant 
que s'endrecin les coses i punt, que es posi ordre. 
 
Pel que es refereix a l’ombra del dubte, que això també ho han dit, no la posem nosaltres 
l’ombra del dubte, l'ombra del dubte ja hi és, la confusió la provoca qui no fa bé la seva 
feina i qui no posa la documentació als expedients. 
 
Una memòria perquè sigui memòria ha de contenir els comptes tancats i el que es 
presenta és una declaració de despeses, hi ha d'haver ingressos i despeses, també els 
ingressos de la taquilla, encara que el balanç final sigui negatiu, aquesta memòria ha de 
contenir totes aquestes dades. 
 
També els volem dir que no facin veure que a qui ataquem és a l'empresa, perquè 
aquesta denúncia va principalment per la manca de control de la Mancomunitat. Les 
coses s'han de fer bé, i vostès el que volen és matar el missatger perquè els fa mal, els 
dol reconèixer que no ho han controlat gens. 
 
El millor indicador que la CUP estem fent bé la feina és que vostès estiguin emprenyats, 
nosaltres estem convençudes i tranquil·les que el que estem fent és correcte. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Passaríem a la votació. Per al·lusions, senyor De las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Gràcies, senyor alcalde. A veure, seré breu. Respecte al que deia ella dels documents en 
els quals tots podem demanar documentació, evidentment, però jo no estic parlant d’això. 
Jo estic parlant que som els representats, representants i representats. Per fer de 
transmissors de correus electrònics amb informes no necessitem que ningú ens 
representi a la Mancomunitat. Absolutament per res. Per això necessitem una persona 
que tingui cara i ulls i que faci les coses com les hagi de fer. I, respecte dels altres temes 
que hem comentat, jo, és una opinió, però penso que tenen una mancança de 
coneixements, almenys en les parts que ens han exposat. No sé si hi haurà irregularitats 
o no, ho desconec aquí o la de més enllà, però tenen una mancança de coneixements del 
que han exposat manifesta. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si de cas, passaríem a la votació. 
 
Resultat: La moció queda rebutjada per 14 vots en contra, 4 vots a favor i 3 vots 
d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a 
favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), PSC-CP (2 
regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) s'absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sense la voluntat d’obrir el debat, només una petita reflexió. Crec que amb l’informe de 
l’empresa, les intervencions, no només del grup del Govern, sinó d’altres membres 
d’aquest consistori ha quedat ben clar. Jo, el que demanaria, és un exercici més de 
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responsabilitat i rigor a l’hora de fer les propostes, perquè sinó el que crec que aquest 
Ajuntament, doncs, és menys valorar i menysprear, doncs, el Ple de l’Ajuntament i, per 
tant, exigeixo i demano una mica més de rigor quan es diuen determinades coses. I si 
costa entendre-les facin un esforç per ampliar els seus coneixements.  
 
20. Moció presentada pel Grup Municipal de C's sol·licitant la implementació del 
sistema de detecció d'excrements de gossos mitjançant l'ADN 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, jo demanaria si pot passar a comissió informativa? 
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Sí. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs passaríem la moció del punt número 20 a Comissió Informativa. 
 
Resultat: Aquesta moció passa a Comissió Informativa. 
 
21. Moció presentada pel Grup Municipal de C's per demandar la supressió de les 
referències al Pujolisme de les plaques commemoratives del municipi 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Com que ahir el Grup de la CUP va presentar una esmena i va 
ser acceptada pel ponent, si li sembla, quan llegeixi la moció ja s’haurà tret el paràgraf 
que la CUP deia que es retirés i, per tant, llegiré la moció tal com ha quedat després de 
l’esmena presentada per la CUP. 
 
El senyor Francisco Avilés llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no 
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni 
Intervenció. 
 
“Després de la confessió pública del que va ser president de la Generalitat de Catalunya, 
el senyor Jordi Pujol i Soley, sobre la ocultació durant trenta quatre anys d'una herència 
familiar i que l'imputa judicialment, i directament també a cinc dels seus fils (Marta, Mireia, 
Pere, Oleguer i Jordi), a més, a Oleguer i Jordi per blanqueig i frau fiscal i Oriol per 
suborn i tràfic d'influències. Després també de les innumerables actuacions judicials que 
es van succeir que afecten a tots els membres de la seva família es qualificà tot el procés 
com trama familiar delictiva, la qual cosa té una afectació pública molt rellevant. 
 
És cert que no existeix una denominació de diccionari del que significa el terme 
"pujolisme", però resulta evident que tothom entén que és el terme emprat per a referir-se 
al període històric, o fins i tot ideologia amb voluntat totalitzadora, que avarca en el temps 
en que Jordi Pujol va exercir com president de la Generalitat de Catalunya i que podem 
dir s'autofiniquita als nostres dies amb la confessió d'un fet delictiu. Un període, podem dir 
un règim, posat en evidència pels recents esdeveniments que tenen a veure amb 
circumstàncies gens exemplars per totes les seves connotacions polítiques i morals. Una 
activitat delictiva i de corrupció que va des del cas Banca catalana, passant pel cas 
Turisme, Pallerols, Treball, Adigsa, Palau, fins al 3%. 
 
S'ha de tenir en compte que l'atorgació d'honors i mencions per part de la nostra població 
ha de tenir un clar missatge exemplificador sobre tot pensant en les noves generacions, i 
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que tota referència en el nomenclàtor o en edificis públics han de mantenir el mateix 
criteri. 
 
Per tot això instem al Govern municipal a que procedeixi a la supressió, en el termini més 
breu possible d'aquest mandat, de les referències al pujolisme de les plaques 
commemoratives que existeixen al municipi. 
 
Es per tot això, que el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía del 
Masnou (C’s), proposa al Pla l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Suprimir la menció expressa a Jordi Pujol en les plaques commemoratives dels 
següents emplaçaments: 
 
• EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DEL MASNOU 
• NINFA DEL MASNOU 
• A QUALSEVOL altre edifici o espai públic del municipi 
 
Segon.- Traslladar a la Comissió d’Honors i Distincions aquest acord per què sigui un 
punt de partida per estudiar si hi ha al municipi referències en el nomenclàtor a persones 
o entitats que en aquest període democràtic hagin fet manifestacions de recolzament al 
pujolisme. 
 
Tercer.- Que es publiqui la moció i els seus acords mitjançant els canals de comunicació 
habituals de l’Ajuntament, com Twitter, Facebook i altres xarxes socials, pàgina web i 
Masnou Viu.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, obriríem torn de paraules. Alguna intervenció per part del Grup 
Socialista. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup hi votarà en contra. Vostès confonen l’atorgament 
d’honors i distincions que hagués pogut donar aquest Ajuntament d’acord amb el seu 
protocol amb un acord plenari, amb el recordatori protocol·lari d’un esdeveniment, fruit 
d’un compromís entre parts.  
 
El primer pot ser retirat pel mateix òrgan que el va concedir, com per exemple la “medalla 
d’or a Franco i el títol d’alcalde honorari a perpetuïtat” que va donar el consistori 
franquista del Masnou i que li va ser retirada arran d’una moció del Partit del Socialistes; 
mentre que el segon forma part de la història d’aquell equipament i, com hem dit ja, al 
tractar-se d’un acord entre parts, no creiem ni adient ni possible que sigui retirat de forma 
unilateral. 
 
Per cert, aquella moció de la retirada dels drets al dictador presentada pel PSC va ser 
votada a favor per tots els electes excepte un, que es va abstenir. L’abstenció va ser de la 
que llavors defensava els interessos del Partit Popular, Sra. Parodi, que avui està a 
Ciutadans donant suport a aquesta moció i que va dir, i llegeixo textualment: 
 

Jo sóc de les persones que penso que s’ha de mirar endavant. Mirar enrere servirà 
perquè els errors comesos no es tornin a cometre i crec que per això som aquí, perquè 
aquests errors no es tornin a cometre. Rectificar-los no canviarà ni la història ni, per 
desgràcia, les seves conseqüències. 

 
Posicionaments clarament contradictoris amb la moció que avui presenten. Vull dir també 
que el llavors altre regidor del PP, el Sr. Avilés, va votar a favor de la moció. 
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Pel nostre grup, si hi hagués una placa o carrer amb el nom de qualsevol de les persones 
que ha esmentat o cap altra distinció, donaríem suport per la seva retirada, però no és 
així i, per tant, la seva moció no té cap sentit. Be, no és del tot cert, ja que darrera hi ha la 
voluntat de fer escarni públic d’una persona.  
 
Nosaltres creiem en la justícia i desitgem que qualsevol persona que incompleixi la llei ho 
pagui. Sigui qui sigui i de la ideologia que sigui: per sobre de la llei no hi ha ningú.  
 
Però tampoc no volem fer llenya de l’arbre caigut ni caure en el parany de criminalitzar 
totes i cadascuna de les accions que hagués pogut realitzar, especialment les que en el 
seu dia van servir per millorar el Masnou. 
 
No vull acabar la meva intervenció sense reclamar al grup de Ciutadans del Masnou que 
exigeixi coherència al seu partit perquè aquest se sumi de forma decidida a la retirada 
dels carrers d’arreu d’Espanya dels símbols de reconeixement a la dictadura feixista del 
general Franco i deixi de fer costat al PP, perquè vostès diuen que no són ni de dretes ni 
d’esquerres, però el seu origen, com ja he esmentat, els delata i no dubten a sumar-se al 
PP en aquests i altres temes quan poden, com per exemple:  
 
- Aranjuez retira honors a Franco amb abstenció de PP i C’s 
- El no de PP i l’abstenció de C’s evita treure a Franco la medalla d’or de Calatayud 
- Rivera diu que no va retirar la medalla per no obrir debats sobre memòria històrica 
- PP i C’s abandonen el Parlament en una votació sobre el franquisme 
 
Moltes gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Per part d’ICV, senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies senyor alcalde. Bé, nosaltres creiem que la moció és prou explícita, tant en 
l’exposició de motius com en les propostes d’acord. 
 
Ens trobem davant una persona, Jordi Pujol i Soley, que, com a president de la 
Generalitat, va merèixer el qualificatiu de Molt Honorable. Ara bé, els fets que s’esmenten 
a la moció, i molts altres que seria massa llarg enumerar, posen de manifest que les 
actuacions del senyor Pujol, que estan sota investigació, van ser de tot menys 
honorables, cosa que el nostre grup lamenta profundament.  
 
Per això, considerem que, per damunt de la militància política, que de vegades ens 
genera contradiccions i ens provoca disgustos, tots nosaltres hem de ser coherents i 
actuar en conseqüència i que, en situacions com aquesta, hem de votar el que toca.  
 
Nosaltres tampoc volem fer llenya de l’arbre caigut, però per nosaltres el que, com diria el 
abans molt honorable, ara toca és que el Masnou deixi de considerar Jordi Pujol i Soley 
com a Molt Honorable i que no cal esperar que se celebri el judici, ja que ell mateix ha 
reconegut les seves actuacions al marge de la llei.  
 
Per això, el nostre Grup votarà a favor de la moció. Ara bé, també fem nostres les 
paraules del regidor del Partit Socialista en el sentit de reclamar aquesta coherència que 
ell esmentava a Ciutadans, en el sentit que la retirada dels símbols franquistes ha de ser 
un objectiu al qual no es pot renunciar, encara que tinguis militància en un partit que es 
defineix de centre-dreta, perquè no sabem si és de centre, si és de dreta o si està a la 
dreta de la dreta. Gràcies. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Miras. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres donarem suport a aquesta moció ja que, nosaltres, la CUP del Masnou, 
quan encara no havíem entrat al consistori, al setembre del 2014, vam entrar una 
instància demanant que aquestes plaques fossin retirades i ens ho van denegar. Ens van 
dir que no, que no corresponia. Per tant, amb la lògica conseqüència nostra, doncs, hi 
votarem a favor.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Govern, senyora Condeminas. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Bé, el nostre vot serà negatiu. En primer lloc perquè l’expresident Pujol encara no ha 
estat jutjat ni sentenciat. Si bé és cert que ell ha reconegut un frau fiscal, que és del tot 
reprovable i impropi de qui exerceix un càrrec públic, i inacceptable, a més a més, si 
aquest és un president.  
 
Per aquest motiu, doncs, tal com deia el senyor Suñé, si el Masnou fos un municipi que 
tingués qualsevol carrer, plaça o monument commemorant la seva figura o la seva tasca, 
no tindríem cap inconvenient que fos retirat, però en referència a les plaques que fan 
esment a la moció, creiem que només constaten qui en un moment determinat inaugura i 
quin càrrec ostenta llavors. El fet de parlar de Molt Honorable és el títol que té qualsevol 
president de la Generalitat més enllà del que pugui significar com a tal. De la mateixa 
manera que un alcalde com el de Masnou és il·lustríssim o els regidors són benèfics. Per 
tant, és alguna cosa, és el títol o el nom que li volem donar. 
 
Per tot això i per tot el que s’hauria exposat anteriorment m’afegeixo al fet de dir que no 
és moció electoralista i que espero que a partir d’ara el Partit de Ciutadans s’afegeixi a 
totes aquelles peticions que han estat demanades, de la mateixa manera que ho ha dit el 
Partit Socialista. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del ponent, si us plau. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs lògicament, vull agrair els vots favorables que rebrà 
la moció, que lamentem que no siguin suficients per tirar endavant la proposta. I és una 
llàstima perquè, en definitiva, el que volíem ―i m’afegeixo a les paraules que ha dit el 
nostre company― és el final aquest terme de Molt Honorable per definir una persona, per 
molt que representés el càrrec de president del Govern. Es va demostrar que no era Molt 
Honorable. Els haig de recordar que el mateix Jordi Pujol va renunciar quan va fer pública 
aquella declaració, perquè ja no tenien més remei que fer-la pública. Va renunciar a tots 
els privilegis que té com a expresident, bé, no tots, però a algun dels quals sí que ha 
renunciat, entre els quals és la seva referència a Molt Honorable, perquè suposo que li 
cauria la cara de vergonya, després d’haver confessat totes aquelles activitats il·legals 
que la gent el seguís anomenant com a Molt Honorable.  
 
És una llàstima, perquè per la mateixa regla de tres de memòria històrica que deia el 
Suñé que has de tenir coherència, a l’hora de treure notícies i tal, suposo que devies en 
plan time, suposo, no, devia ser el teu moment, doncs, també haguessis pogut votar a 
favor de la moció, no? En definitiva, si vols suprimir tots aquests termes, aquestes 
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condecoracions, aquestes referències històriques a un passat fosc que va patir Espanya, 
per aquesta regla de tres entenc que el teu vot hauria d’haver estat més aviat positiu, 
però bé. Ja vam veure que, segurament doncs, estàs més còmode més a prop del 
Govern que no tant a l’oposició, cosa que és respectable, però no intentis traslladar-nos a 
nosaltres la responsabilitat teva o del Partit Socialista respecte a les decisions polítiques 
que preneu.  
 
Seguirem insistint, perquè entenem que les plaques no poden portar el terme... o sigui és 
un fet històric que va venir el president de la Generalitat a inaugurar-la, doncs, no ho 
negarem lògicament, està a la història, però que s’hagi de referir a aquest senyor com a 
Molt Honorable, doncs, home. No és el millor exemple que haurem de donar a les nostres 
generacions futures quan vegin aquestes plaques i passi tot això, perquè al final si diu: 
escolta s’ha de ser jutjat, és jutjarà. Bé, doncs si ha de passar el mateix temps que s’ha 
de jutjar amb el Millet, doncs, segurament, esperem que no, però potser el Jordi Pujol es 
que mai el jutjaran. És a dir, que ja sabem com funciona la justícia aquí a Catalunya, per 
tant, no hem d’esperar cap condemna, perquè segurament això no arribarà mai i, per tant, 
és millor que intentem nosaltres exemplificar al més aviat possible al Masnou, fer del 
Masnou un territori fora de corrupció i comencem donant exemple a les nostres futures 
generacions, perquè no vegin aquí plaques d’una persona Molt Honorable, que no 
sàpiguen què és i es pensin que era Molt Honorable quan els fets diuen tot el contrari. 
Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per al·lusions? Perdona. Senyor Suñé, ràpidament si us plau. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, intentaré ser breu. Faré un exercici per ser breu, però hi ha hagut unes al·lusions 
directes. A veure, jo crec que, com a Partit Socialista, hem estat molt coherents amb el 
que diem i si aquí es presenta una moció per retirada de símbols ho farem. Però vostès 
diguin el que vulguin, però els qui no són coherents son vostès. És a dir, ni amb la 
presentació de l’esmena, mira. Vostès diuen que són moderats i de centre, però en 
canvi... 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Perdona, Suñé. Quan parli de vostè som nosaltres tres o Ciutadans.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si us plau. Acabi senyor Suñé i després li passaré la paraula al senyor... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No, vostè és el portaveu que representa tota la gent, tots els de Ciutadans. Vostè és el 
representant de Ciutadans...  
 
Ha equiparat els colpistes de Franco amb els defensors de la legalitat republicana, això fa 
quatre dies perquè és un vídeo d’aquestes eleccions. Ha defensat treure la sanitat pública 
als immigrants sense papers. S’ha negat a votar a favor de la retirada de la llei de 
l’avortament de Gallardón. S’ha abstingut en mocions contra la violència masclista.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Està obrint debat senyor Suñé. 
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El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, és que jo vull deixar molt palès que la coherència s’ha de tenir a tot arreu i en tot 
moment. Jo crec que titllar que no som coherents perquè no donem suport a la moció és 
extemporani i jo crec que... No, no, jo crec que queda palès que, a veure, per no ser ni de 
dretes ni d’esquerres, doncs, és una situació una mica estranya. Jo ja dono per liquidada, 
tot i que tenia més intervenció, més portades, podria estar parlant fins dissabte, però com 
que comença la campanya electoral potser podria incórrer en delicte i no voldria seguir. 
Ja finalitzo ja. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sembla que té una gran hemeroteca. Seguim, senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Deu segons i tampoc vull entrar en un debat gaire extens. No li recordaré tots els 
ajuntaments on el partit socialista va donar suport a l’Associació de Municipis per la 
Independència, és a dir, una mica de coherència tots, no? Una mica tots 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passem a la votació, ara sí. 
 
Resultat: La moció queda rebutjada per 13 vots en contra i 8 vots a favor. 
 
Votació: 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i 
PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors) i PSC-CP (2 
regidors) hi voten en contra.  
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Doncs finalitzaria el Ple. Hi ha alguna moció d’urgència presentada que va ser comentada 
ahir a la Junta de Portaveus. La voldrien presentar per urgència. Doncs li demano, amb la 
màxima brevetat, que ens expliqui el motiu de la urgència, si us plau. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres presentàvem una moció d’urgència amb unes propostes que eren per 
assegurar-nos que cap persona, per motiu econòmic, pugui patir un tall d’algun tipus de 
subministrament com aigua, gas i llum, que era al que es referia la moció, i per això de la 
urgència, per això la presentàvem amb urgència, perquè pensàvem que potser, ara no, 
però potser una mica més endavant vindrà el fred i ens semblava, doncs, que havíem 
d’entrar-la així, urgentment, i demanàvem que l’Administració respongués en aquest 
sentit, per tal de posar mesures directes i tangibles per a les persones que passen 
situacions de vulnerabilitat. I és per això que la nostra proposta, pensàvem que s’havia 
d’entrar de manera urgent. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Moltes gràcies, senyora Miras. Respecte a la urgència, hi hauria alguna intervenció per 
part d’algun grup municipal? Senyora Condeminas. 
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La Sra. Noemí Condeminas 
 
Bé, com a Equip de Govern dono resposta. Nosaltres, en principi, no estaríem d’acord 
amb aquesta urgència. És del tot opinable, però vull fer-li saber que l’Ajuntament actua 
d’ofici en tots els casos dels quals som coneixedors i que ja amb la memòria d’acció 
social es posa de manifest tots els imports i prestacions que s’han donat al llarg d’aquest 
any i al llarg de l’any passat, en casos de pobresa energètica. Per tant, no es produirà 
cap tall que en siguem coneixedors nosaltres i, per tant, entenem que no hi ha una 
urgència. És més, aquesta moció és molt complexa perquè té un gran abast i un gran 
impacte econòmic i, per tant, nosaltres voldríem poder-la treballar. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Moltes gràcies. Per tant, mantindríem la urgència, passaríem a votar la urgència. Algun 
aclariment, senyora Miras? 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, voldríem dir que, en qualsevol cas, si es vota la urgència i aquesta moció no prospera 
nosaltres demanarem poder-la entrar, doncs, el mes de gener, que quedi inclosa per al 
proper mes de gener, per al Ple de gener. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord. Per tant, votaríem la urgència. 
 
Resultat: La moció queda rebutjada per 13 vots en contra i 8 vots a favor. 
  
Votació 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), 
i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors) i PSC-CP (2 
regidors) hi voten en contra. 
 
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
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