ENTREVISTA
TRIBUNA POLÍTICA
Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals
que formen el consistori. Als sis grups municipals se'ls dedica el mateix espai
i se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada portaveu
municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

Oriol Fernández
Regidor del Grup
Municipal d'ERC-AM

Arrenca un nou curs polític
Tornem-hi. Arriba setembre i això
significa el final dels dies de platja,
l’inici d’un nou curs escolar, l’adeu
a les llargues tardes a la plaça Nova

Amadeu
Quintana
Regidor del Grup
Municipal de FEM
MASNOU

Nou curs: Recuperem el Masnou
El Ple ordinari del juliol va aprovar el
règim de dedicacions, retribucions
i dietes dels regidors i regidores,
tant del govern com de l’oposició,

Ernest Suñé
Portaveu del Grup
Municipal del
PSC-CP
Pressupost municipal 2020
A l’inici d’aquest mandat hem pogut
contrastar la voluntat d’ERC de governar
en solitari amb acords puntuals amb
els partits segons convingui: a la
investidura van arribar a un acord
amb JxCAT i pel tema dels salaris,
amb Ciutadans.
Efectivament, al darrer Ple, i amb
la presència i l’aval del màxim
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de les Dones del Tèxtil o al parc de
Vallmora, el llistat de bons propòsits
o la tornada a la feina. També es
reprèn l’activitat política, tot i que
en un ajuntament, en realitat, no
ens aturem mai. I l’activitat política
té una data d’inici fixada, la Diada.
L’Onze de Setembre és un símbol i,
com a tal, cadascú se’l pren, el viu
i el celebra a la seva manera. Hi ha,
però, nou persones que no podran
triar, perquè fa prop de dos anys que
es troben privades de llibertat, en
presó preventiva. Jordi Cuixart, Jordi
Sànchez, Oriol Junqueras, Quim Forn,
Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi
Turull, Raül Romeva i Josep Rull han
viscut un any més la seva particular
Diada com a presos polítics, allunyats i
separats de la seva família i amics.

És davant d’aquesta flagrant injustícia
i de l’actuació dels poders de l’Estat
espanyol, especialment a partir de l’1
d’octubre de 2017, monarquia inclosa,
que el nostre projecte s’associa més
que mai a la defensa de la llibertat
d’expressió, de la imparcialitat de la
justícia i de la radicalitat democràtica.
No es tracta, únicament, de voler
disposar de les eines i instruments
d’un d’Estat per tal de proporcionar
major progrés econòmic, benestar
social i modernització al país. Ara hi
hem d’afegir que el nostre projecte fa
bandera d’uns valors i uns drets que
crèiem assolits.

així com els càrrecs de confiança
del govern i el personal eventual
dels grups municipals. Els grups
d’Esquerra Republicana i Ciutadans
van demostrar que, quan es tracta
de parlar dels seus sous, guarden
les banderes al calaix i es van posar
d’acord per disparar la despesa que
els veïns i veïnes haurem de pagar per
mantenir la classe política.

dels membres del govern, que han
augmentat de les quatre que hi havia
el 2011 a les vuit que van pactar ERC i
Ciutadans.

El nostre grup va proposar una rebaixa
del 20% per a tots els imports aprovats
i assignar, per exemple, un salari de
44.000 euros l’any per a l’alcalde, salari
que ens sembla digne, però que per
Esquerra Republicana i Ciutadans és
insuficient. D’altra banda, també vam
proposar rebaixar les dedicacions

responsable de Ciutadans de la
província, l’acord amb Ciutadans
va permetre establir els salaris del
govern, les dedicacions i càrrecs de
confiança, mentre que Ciutadans
guanyava la possibilitat de disposar
d’un càrrec de confiança que ja
ha nomenat i que ja percep els
emoluments corresponents.
Molt probablement, aquest acord
entre ERC i Ciutadans s’ampliarà en
el pressupost municipal per a l’any
2020, cosa que demostra, una vegada
més, que en política, més enllà de les
grans exclamacions i exabruptes d’uns
i altres, els acords polítics entre forces
oposades són, no només possibles, sinó
desitjables.

Tornem-hi. S’acaba l’estiu i es reprèn
plenament la feina del govern
municipal: nous accessos al camp

Si haguessin aprovat les nostres
propostes, l’estalvi total al final del
mandat hauria estat de més d’un milió
d’euros. Durant la legislatura segur que
trobarem a faltar aquests diners, per
exemple, per millorar les polítiques
socials, per ajudar el moviment
associatiu o per mantenir la neteja als
carrers.
Aquest tipus de pactes, basats
únicament en els interessos de la classe
política, ens refermen en la idea que cal
recuperar el poble per posar-lo al servei

Els socialistes, que sempre hem
reivindicat el pacte, no podem sinó
alegrar-nos d’aquests acords, tot
esperant que vagin en benefici del
Masnou.
En tot cas, nosaltres mantenim la
nostra voluntat de donar estabilitat al
govern amb un gran pacte sempre que
puguem acordar i definir de forma clara
la filosofia de l’acord, el contingut i
desenvolupament del PAM, una nova
distribució del cartipàs municipal i una
estructura adient de l’organigrama
del govern, elements que, si podem
consensuar, sotmetríem a l’aprovació de
l’assemblea local.
Però mentre aquestes circumstàncies no
es donin, nosaltres seguirem treballant

del CD Masnou, remodelació dels
jardins de Lluís Companys... Caldrà
compaginar aquest dia a dia amb
uns propers mesos que, políticament
parlant, es presenten intensos. Es
coneixerà la sentència d’un judici que
no s’hauria hagut de celebrar mai, i
que esperem que confirmi l’absolució
de totes les persones que injustament
estan privades de llibertat o que s’han
vist abocades a marxar per no ser
detingudes. En tot cas, sigui quina
sigui la sentència, com a masnovins i
masnovines hi haurem de respondre,
com sempre, cívicament i de forma
intel·ligent. Des d’ERC del Masnou,
com sempre, estarem al costat de
la ciutadania, de la llibertat i de la
democràcia.

del veïnat. Un canvi de model que situï
en primer pla les necessitats de les
veïnes i veïns del Masnou, posant la
vida al centre de la política i treballant
per aconseguir la justícia i la igualtat
socials.
Per aconseguir-ho, iniciem un nou curs
polític amb la intenció de recuperar
sobiranies, fent del parc d’habitatge
públic una prioritat, controlant els
preus dels lloguers, guanyant més espai
públic verd per gaudir-lo en comunitat
o recuperant el control de serveis
essencials com la neteja o les escoles
bressol, avui en mans d’empreses
multinacionals. Un nou curs per donar
veu a la ciutadania i recuperar el nostre
poble per viure’l sense por.

pel Masnou des de l’oposició en la
defensa dels compromisos adquirits
durant la campanya i basats en el nostre
programa de govern.
De moment, tenim ja una proposta per
fer arribar al govern d’ERC per negociar
el Pressupost municipal per al 2020
basada en el Pla d’actuació municipal
socialista aprovat per l’assemblea
del Masnou i que vam presentar a les
eleccions municipals, que es basa en 6
objectius estratègics de treball que es
desenvolupen en 6 eixos d’actuació,
amb detall de les 31 línies en què es
divideixen i les 155 actuacions per
desenvolupar, i que es defineixen
en propostes de despesa ordinària,
propostes de despesa inversora i en
compromisos de treball.

Ivan Ollé
Regidor del Grup
Municipal
de JxCAT-Units

#Ho Tornarem a Fer
Reiniciem el curs polític després d’unes
vacances que esperem que hagin
estat profitoses i gaudides per tothom.
Seguim tenint a la memòria les preses
i presos polítics i els exiliats i exiliades,

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de Cs

Desfent mentides
És freqüent sentir sobre Ciutadans
un munt de mentides sobre allò que
fem: que si Albert Rivera té un xalet
a la zona rica de Madrid, que si Inés
Arrimadas ha abandonat Catalunya
tot i ser diputada al Congrés per
Barcelona, que si formem part de
governs d’extrema dreta... Sovint

Grup Municipal
de la CUP
El Masnou - Alternativa Municipalista

L’Equip de Govern torna a assignar-se
uns salaris desmesurats
Al passat Ple del mes de juliol es va
aprovar la proposta del govern de
retribucions per als membres de
l’Equip de Govern i per als regidors de

així com les seves famílies, que estan en
espera d’una sentència que hauria de
ser d’absolució, però, en l’actual època
de la postveritat i amb la maquinària
ignominiosa i punitiva dels poders
de l’Estat, ens vendran una sentència
injusta com a magnànima. El que no
saben del tot és que no ens rendirem,
ho tornarem a fer, perquè, quan es parla
de llibertat, no hi ha temps d’espera,
hi ha temps de perseverar i aprendre
plegats que res no serà donat sense
coratge. Aquest mateix coratge que
representa la societat civil cada 11-S
i que va empènyer l’1-O. No tenim
excuses: omplirem de nou els carrers
per la Diada, no per fer una performance,
sinó per acollir l’esperit de resiliència i
determinació.

#Fiscalitzem
Seguirem insistint en el fet que el
govern municipal no desatengui les
seves responsabilitats en relació amb:
la neteja, que requereix una solució
urgent, amb una percepció ciutadana
de deixadesa;
la cura dels espais públics (parc de
Vallmora, voreres, platja);
la proliferació de rosegadors i plagues d’aus;
l’equitat territorial (Ocata i Santa
Madrona es troben desatesos de
manera important);
l’atenció integral i monitoritzada dels
menors allotjats a l’Alberg.
#Futur
La societat actual exigeix cada cop més a
la classe política solucions als problemes,

Que aquests joves s’impliquin en el seu
futur aportant solucions o debats fora de
les institucions hauria de fer reflexionar
la classe política, que tal vegada ens
allunyem dels problemes reals de la gent
i que hem de promoure la participació
real a través de mecanismes i eines
del segle xxi, des d’una mirada ètica i
construint plegats el benestar de les
persones.

aquestes mentides es diuen en l’àmbit
de l’Estat, on la política té un munt
d’interpretacions i se’ls dona cabuda,
especialment per les xarxes socials.
Només el temps posa les coses al
seu lloc exacte i a aquesta màxima
s’aferra Ciutadans diàriament. Ara
bé, amb el que no comptàvem era
que aquesta barroera manera de fer
política l’apliqués un partit a la nostra
vila. Parlem del Partit Socialista del
Masnou i molt concretament de qui fa
de portaveu d’aquest grup municipal.
Des de donar pàbul al fet que gràcies
a nosaltres hi ha un alcalde d’ERC,
que Ciutadans del Masnou permet
governar al senyor Oliveras, passant
per l’anunci de pactes secrets entre
ambdues formacions antagòniques. És
evident que sempre donarem suport
a aquells projectes, protocols o altres
actuacions adreçats a millorar la qualitat

de vida de la ciutadania o a millorar
el funcionament de l’Ajuntament i la
ideologia política dels quals deixi pas a
l’interès general dels vilatans i vilatanes.
Però d’aquí a pactes hi ha un món.

contra, sinó sovint a favor, segurament
per guanyar-se la simpatia d’ERC de
cara a un futur govern de coalició, que
aquesta vegada no ha pogut ser, no per
manca d’interès del PSC.

Ciutadans no ha votat com a alcalde
ningú que no fos el nostre candidat i
portaveu. I no, no tenim cap pacte ni
secret ni públic amb ERC, i novament
el temps ho confirmarà. En canvi, el
candidat socialista va oferir a ERC
entrar en el govern, demanant un sou
prou generós per a ell i els seus, a més
d’un càrrec de confiança, oferta que va
ser rebutjada, afortunadament per al
constitucionalisme del Masnou.
A aquesta manera de fer ja ens hi té
acostumats el portaveu del PSC. La
passada legislatura, Ciutadans va votar
en contra de tots els pressupostos d’ERC
i, en canvi, el PSC mai no hi va votar en

Malgrat les diferències, encoratgem el
portaveu socialista a arribar a acords
seriosos amb el nostre grup municipal
per evitar que la dèria independentista
d’ERC pugui afectar el nostre poble en
un futur no gaire llunyà. Així doncs,
deixem de frivolitzar amb teories
absurdes i anem junts en allò que
sempre ens ha unit al Masnou: la
defensa de la llibertat, la solidaritat i
la igualtat de tots els espanyols. Aquí
sempre ens hi tindrà, perquè aquesta sí
que és una autèntica veritat. Esperem
que, per una vegada, el socialisme al
Masnou opti per la veritat i deixi passar
les mentides.

l’oposició. La CUP El Masnou hi vam
votar en contra per dos motius:
Primer, perquè les retribucions
que s’han acordat són clarament
desmesurades: 55.000 €/any per
a l’alcalde i 48.000 €/any per a les
tinences d’alcaldia. Signifiquen fins
a 4 vegades l’SMI, (14.000 €/any)
o fins a 2,5 vegades el salari mitjà a
Catalunya (de 25.000 € segons Idescat).
Retribucions desmesurades, en
definitiva, perquè aquests salaris són
més del que ingressen conjuntament
moltes famílies amb diversos sous.

populars obertes i vinculants. En
un context socioeconòmic assolat
per la precarietat laboral, ens sembla
obscè que l’alcalde tingui el privilegi
d’autoassignar-se un salari amb uns
límits exorbitants (no se’l posa més alt
perquè ja és el màxim que preveu la llei).

d’inspecció per a la detecció i sanció de
pisos turístics sense llicència ni tampoc
educadores per donar suport als joves
nouvinguts que viuen a l’alberg amb
l’excusa de la impossibilitat d’augmentar
el capítol 1 del pressupost (salaris del
personal). Aquesta despesa finalment
es rebaixarà uns 4.000 € perquè la CUP
El Masnou hi hem renunciat, tot i que
podria reduir-se molt més si altres
grups municipals que han criticat la
proposta també hi renunciessin, cosa
que, de moment, ningú més ha dit
que farà.

A la CUP El Masnou proposem limitar
els salaris a 2,5 vegades l’SMI, perquè
creiem que la política representativa
ha de ser això: representativa. El
govern només hauria d’actuar com a
transmissor i executor de decisions
preses per les veïnes en comissions

Pacte ERC + Cs
També vam votar-hi en contra, perquè
l’Equip de Govern, a fi d’assegurarse l’aprovació d’aquest augment
salarial, va fer un pacte amb
Ciutadans que incloïa la creació
de personal eventual dels grups
municipals, una partida per fomentar
l’endollisme dels partits polítics. Aquesta
partida implicarà una despesa anual de
gairebé 80.000 €. Ens sembla hipòcrita
aquesta proposta de l’Equip de Govern
quan any rere any ens argumenta
que no es pot contractar personal

i lidera de manera proactiva moviments
al marge dels poders polítics o bé els
pressiona. Prova d’això és el moviment
juvenil contra el canvi climàtic Fridays for
Future, que organitza la Vaga per la Terra
del 20 al 27 de setembre i en el qual tot el
jovent masnoví és cridat a participar.

Un apunt positiu
Els dies 21 i 22 de setembre s’inaugurarà
el Casal Popular La Mina. Us animem a
totes a donar suport a aquest projecte
col·lectiu i autogestionat.
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