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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. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents:
Pla d’Actuació Municipal (PAM)
El passat dia 1 d’octubre, a les dependències de l’alberg J. M. Batista i Roca, va tenir lloc
la trobada de presentació de projecte del Pla d’Actuació Municipal (PAM), amb
responsables electes i tècnics de diverses àrees. L’alcalde i el conjunt de l’equip de
govern han mostrat el seu compromís en l’elaboració d’aquest document estratègic que
ha de definir quins són els objectius, les línies a seguir, les intencions i les accions més
rellevants que configuraran l'acció del Govern municipal per al mandat 2015-2019. També
s’han exposat els principals eixos i la seva temporalització, i tothom ha pogut intervenir
per fer-hi correccions, esmenes i aportacions. La trobada ha conclòs amb un dinar a les
mateixes dependències de l’alberg del Masnou.
Projecte “El Masnou. Terra de Mar”
El passat dia 3 d’octubre, es va cloure el projecte “El Masnou. Terra de Mar”. La
celebració de la finalització de les obres de rehabilitació de l'itinerari va començar a les 18
h amb una visita guiada institucional a la Casa de Cultura, on el diputat de Cultura de la
Diputació de Barcelona, Juanjo Puigcorbé, acompanyat de l’alcalde, Jaume Oliveras, i la
regidora de Cultura, Neus Tallada, així com d’altres regidors i regidores del consistori, va
poder conèixer el resultat dels treballs de rehabilitació duts a terme. Després de signar al
llibre d'honor, el diputat va visitar el teatre modernista del Casino, que l'entitat manté
actualment tancat pel mal estat de conservació de les instal·lacions, motiu pel qual
l’Ajuntament hi busca una solució. Paral·lelament, es va oferir un recorregut guiat per
l’itinerari que va finalitzar al parc del Llac.
Suport imputacions 9N
El vespre de dimarts 13 d’octubre, un centenar de persones es van aplegar davant
l'Ajuntament en suport a la mobilització convocada per l'ANC, Òmnium, l'ACM i l'AMI
contra la imputació d'Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega com a responsables de
l'organització del 9N. L'alcalde, Jaume Oliveras, va llegir el manifest del Pacte Nacional
pel Dret a Decidir contra la imputació de les autoritats catalanes envoltat d’alguns
regidors i regidores del consistori així com d’una nodrida representació de masnovins i
masnovines.
El matí del 15 d’octubre, l’alcalde del Masnou i regidors i regidores del consistori han
donat suport al procés participatiu del 9N en un acte de gran contingut simbòlic, a l'Arc de
Triomf de Barcelona, tot acompanyant, des d'allà, Artur Mas fins al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC), on ha prestat declaració com a imputat.
Conferència de Josep Cruanyes
Dimecres 14 d'octubre va tenir lloc, a la sala consistorial de l'Ajuntament, la conferència
de l'historiador i membre de la Comissió de la Dignitat Josep Cruanyes, sota el títol “El
president Lluís Companys: Un crim d’estat no resolt”. Cruanyes va conduir el públic que
omplia la sala per un recorregut per la vida del president Companys, la seva participació
als Fets d'Octubre de 1934 i la seva trajectòria fins arribar a la presidència de la
Generalitat de Catalunya, i en va reclamar la reparació moral i efectiva, així com també
d’altres processats i afusellats durant el franquisme.
Activitats a la Biblioteca
23 de setembre: va tenir lloc la 1a. sessió del Club de Lectura, amb la tertúlia literària
conduïda per Maria Carme Roca i el comentari de la novel·la Cosmètica de l'enemic,
d'Amélie Nothomb.
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3 d’octubre: l’hora del conte especial 100 anys de biblioteques públiques, on el personal
de la biblioteca va fer una breu explicació sobre l’aniversari del centenari de les
biblioteques de la Mancomunitat i on l’Albert va narrar una sèrie de contes, mentre feia
participar els infants presents.
7 d’octubre, a les 19 h: presentació del llibre El paradigma del corazón, a càrrec de
l’autor, Xavier Caparrós. Davant d’una trentena d’assistents en una sessió molt acollidora,
l’autor del llibre va explicar que la seva obra és una invitació perquè el lector s'obri a
noves perspectives més enllà del que ha après i experimentat fins ara, on escollir-se
significa posar la ment al servei del cor per viure en harmonia i millorar les relacions.
Activitats de l’Espai Escènic Ca n’Humet
Divendres, dissabte i diumenge, 9, 10 i 11 d’octubre
El Grup d’Aficionats al Teatre, GAT, van repetir el seu espectacle Vivim al Raval, a l’Espai
Escènic, amb un musical homenatge als personatges dels telenyecos amb un guió
adaptat a la vida barcelonina.
Activitats de les entitats
El dia 22 de setembre, el cinema La Calàndria va signar un contracte de directes amb la
Royal Opera House de Londres per a la temporada 2015-2016, i va obrir la temporada
amb la projecció en directe del ballet Romeo y Julieta amb gran èxit de públic, amb les
entrades exhaurides.
El dia 26 de setembre, el Grupd’art.cat va inaugurar l’exposició col·lectiva d’art: “La
verema” al seu local del carrer Àngel Guimerà amb la participació de 25 artistes
procedents de diferents indrets. L’acte va ser patrocinat per Vins i Divins i la Cava Maset
amb un tast de vins.
El dia 3 d’octubre, organitzat per l’associació Sons, va tenir lloc, a la plaça d’Ocata, la
celebració de la tradicional Nit d’havaneres amb les actuacions de Barca de Mitjana, Blau
Mediterrà i els masnovins Boriquen.
El dia 7 d’octubre, a les 19 h, l’associació Club del Ritme va celebrar a la plaça d’Ocata la
seva festa anual amb les actuacions en directe de diferents grups de rumba i altres ritmes
llatins.
El dia 11 d’octubre, a les 20 h, la Colla de Diables del Masnou va convocar tothom a una
botifarrada amb motiu de la Festa de la Hispanitat, amb sopar popular i música a la plaça
d’Ocata.
Activitats al Museu de Nàutica
Itinerari “El Masnou. Terra de Mar”: El dia 27 de setembre es va fer el primer itinerari “El
Masnou. Terra de Mar”, amb una assistència de 35 persones.
Dissabte 3 d’octubre: cloenda del projecte “El Masnou. Terra de Mar, recuperació del
patrimoni local”. El passat dia 3 d’octubre, es va celebrar la cloenda del projecte “El
Masnou. Terra de Mar”, amb la realització de dos itineraris d’una hora de durada des de
la plaça de l’església fins al parc de Llac. La presentació de l’acte va tenir lloc al parc del
Llac i va finalitzar amb un concert musical a càrrec de La Jove Orquestra de Cambra del
Masnou.
L’11 d’octubre de 2015, d’11 a 12.30 h.: visita guiada al cementiri municipal “El cementiri,
un museu a l’aire lliure”, amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni 2015.
Assistents: 70 persones.
Activitats de salut pública - Diada de Salut Mental d’Esquima
El passat dia 4 d’octubre, es va celebrar la Diada de Salut Mental, organitzada per l'entitat
Esquima i amb el suport de l'Ajuntament del Masnou. Com és habitual, durant la Diada es
van realitzar diferents activitats, tallers, xerrades, exhibicions i l’emotiva enlairada dels
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globus dels desitjos. L’alcalde, acompanyat de la regidora d'Acció Cívica, Sílvia Folch, i
de la coordinadora de l'àrea de Comunitat i Persones, Noemí Condeminas, va inaugurar
la Campanya de prevenció de la Salut Mental “Les entitats, font de salut”.
Aquesta campanya està promoguda per l’Ajuntament i la Comunitat Terapèutica del
Maresme, amb la col·laboració dels equips d’atenció primària del Masnou i les entitats del
municipi i té com a objectiu principal incidir i difondre els beneficis que comporta
l’associacionisme.
Per fer evident com les entitats treballen pel benestar psicològic de la població, fins al 25
d’octubre es duran a terme diferents activitats, com ara tallers, exhibicions i xerrades. La
cloenda serà el 25 d’octubre amb la celebració de la Jornada d’Entitats.
El 5 i 6 d’octubre, dins de les actuacions del Pla municipal de prevenció de
drogodependències s’ha realitzat una acció formativa en matèria de prevenció i
intervenció en drogodependències realitzada a mida de les necessitats de l’Ajuntament,
amb l’objectiu de dotar els agents de la policia local d’eines per tal de reforçar la seva
capacitació tècnica per a l’abordatge amb adolescents en situació de risc per consum de
drogues i les seves famílies.
La formació l’ha realitzada la Diputació de Barcelona, ha tingut una durada de 8 hores
repartides en dues sessions i hi han participant 26 agents de les policies locals dels
municipis del Masnou, Alella, Tiana, Montgat, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, Premià
de Mar i Premià de Dalt.
Activitats de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge. Nous elements lúdics
Jardins Nacions
Divendres 2 d'octubre, l'alcalde i el regidor de Manteniment, Serveis Municipals i
Paisatge, van visitar els jardins de les Nacions per comprovar el resultat de la instal·lació
dels nous equipaments de joc per a diferents trams d'edat que s'hi ha fet. Després que es
retiressin elements lúdics malmesos, fa més d'un any, i un cop estudiades les possibilitats
d'aquesta superfície de més de 300 metres quadrats, els nous elements lúdics instal·lats
són: una torre de jocs amb diferents activitats, una molla amb capacitat per a quatre
infants, un gronxador doble i una caseta amb preses d'escalada a la teulada.
2. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 1.565, de data 21 de setembre de 2015, al número 1.673, de data 7
d'octubre de 2015.
Resultat: El Ple en resta assabentat.
3. Tancament de l'expedient de revocació parcial de la subvenció atorgada a
ACNAS l'any 2013
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada de Solidaritat i Cooperació,
fa un resum de la proposta, la qual, literalment, diu el següent:
“Vist que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 18 de juliol de
2013 va aprovar el conveni entre l’ajuntament del Masnou i ACNAS, per tal de donar
suport al projecte “Reparación y rehabilitación de 50 viviendas campesinas en el municio
de San Ramon”, per un import de 16.764,00 €.
Vist que al conveni es contemplava el pagament a la bestreta de la totalitat de la
subvenció i que aquest es va realitzar el dia 13 de febrer de 2014.
Vist que amb data 30/5/2014 i registre d’entrada 2014/5261, ACNAS va presentar la
justificació de la subvenció, la qual no es va considerar correctament justificada.
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Vist que l’article 26 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou,
aprovada pel Ple de sessió de data 22 de desembre de 2010, estableix el reintegrament
de subvencions ja satisfetes i els interessos de demora, que s’acrediten dels del moment
del pagament fins a la data de l’acord de reintegrament, per incompliment de l’obligació
de justificació.
Vist el que estableix la Llei 38/2003, de data 17 de novembre, general de subvencions, en
relació amb les subvencions que atorguen les administracions públiques.
Vist que en data 19/2/2015 el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar l’inici de l’expedient de
revocació parcial de la subvenció atorgada per import de 453 €.
Vist que l’entitat no va presentar al·legacions i que va retornar a l’Ajuntament l’import
revocat.
Vist l’informe de la tècnica de Diversitat i Ciutadania de data 21 de setembre de 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. Tancar l’expedient de revocació parcial del conveni per a l’any 2013 entre
l’Ajuntament del Masnou i ACNAS.
Segon. Traslladar-ho al departament de rendes per a que efectuïn la liquidació
corresponent.
Tercer. Notificar aquest acord a ACNAS.”
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé, senyora regidora. Hi ha alguna intervenció, senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, per explicar que el nostre grup votarà abstenció en desacord no amb la proposta,
perquè la proposta és l’única proposta que l’Ajuntament pot portar a aprovació, però sí
amb les normatives i les lleis que ens han portat a aquesta situació. Perquè són lleis i
normatives que desconeixen la realitat dels països del tercer món als quals bàsicament
van adreçats tots aquests ajuts. I encara que estem parlant d’una quantitat que, per a
nosaltres és irrisòria perquè són 400 €, per a ells és una quantitat que realment és
important.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs, si els sembla, passaríem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 19 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES-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 (1 regidor) s’absté.
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4. Aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità,
l'Ajuntament del Masnou i l’Empresa Casas, SA per a la millora de les
comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de
viatgers urbà i interurbà al Masnou
EL Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, alcalde. L’Ajuntament té un contracte amb l’empresa de Transports Urbans del
Masnou que finalitza el proper 28 de desembre. D’altra banda, la Generalitat de
Catalunya té contractes amb diverses empreses de transport urbà per prestar el servei de
transport per carretera. La Generalitat ofereix, als ajuntaments que es vulguin adherir a
aquests contractes, la possibilitat que s’hi adhereixin i prestar o fer com una comanda de
gestió. L’Ajuntament del Masnou considera necessari mantenir i millorar l’oferta de
transport públic urbà i interurbà, assegurant la seva connexió i coordinació a fi de garantir
millor els serveis als usuaris del Masnou i el seu entorn.
El senyor Joaquim Fàbregas Sagué, regidor delegada de Mobilitat, fa un resum de la
proposta, la qual, literalment, diu el següent:
“Vista la minuta del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de Transport Metropolità,
l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA per a la millora de les comunicacions
mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers urbà i interurbà
al Masnou.
Atès que l’Ajuntament del Masnou considera necessari mantenir i millorar l’oferta de
transport públic urbà i interurbà del Masnou assegurant la seva deguda connexió i
coordinació a fi de garantir un millor servei als usuaris, a través de la signatura d’un
conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i
l’Empresa Casas, SA.
Atès que amb data 14 de setembre de 2015, el Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya va aprovar la minuta del conveni per a la millora de les
comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers
urbà i interurbà al Masnou.
Vist l’informe favorable emès en data 29 de setembre de 2015 per la tècnica de Mobilitat
en relació amb el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de Transport Metropolità,
l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA.
Atès el que estableix l’article 30.1 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, en concordança amb els
articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la
redacció donada per la Llei 27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local (en endavant LRSAL) i 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de Transport Metropolità,
l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA per a la millora de les comunicacions
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mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers urbans i
interurbà al Masnou.
Segon. Facultar l’alcalde per a la gestió posterior i la signatura de tots els documents
necessaris per fer efectiu l’acord anterior.
Tercer. Notificar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Iniciaríem un torn d’intervencions. Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Sí, tenim dues esmenes. Nosaltres, la primera esmena que fem
és incorporar un nou punt. Llegiré les esmenes que havíem proposat, però després
explicaré que retirem la primera. I la primera que demanàvem és incorporar un nou punt,
el punt segon que, d’acord amb el criteri establert per a la seva aprovació, les pròrrogues
d’aquest conveni siguin competència del plenari municipal. He de dir que a la comissió on
es va presentar aquesta esmena, el secretari municipal va aclarir que tot i no constar
explícitament aquest punt en l’acord, al tractar-se d’un tema aprovat en el plenari
continuaria. Per tant, diguérem que era sobrera aquesta exclamació. Per tant, vam decidir
retirar-la, però com que estava presentada, doncs, la llegeixo.
I la segona és que s’iniciï l’estudi de viabilitat per incrementar el servei de transport urbà
els caps de setmana, de forma que es quantifiqui la possibilitat que aquest servei
expressi tots els dies sense excepció. És a dir, el que pretenem és que el transport urbà
del Masnou pugui ser efectiu tots els dies de la setmana de la mateixa forma. No ens
conformem que el diumenge hi hagi unes hores, sinó que sigui efectiu qualsevol dia de la
setmana amb el mateix horari. I això és el que demanaríem passar a votació. Moltes
gràcies, senyor alcalde.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies, senyor Quim Fàbregas.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies. En relació amb les esmenes que ha presentat el senyor Ernest Suñé del Partit
Socialista de Catalunya, la primera, com ell ha comentat, ha estat retirada perquè ja
forma part de qualsevol tema que afecti el servei del transport urbà, la competència és del
plenari.
En relació amb la segona, de l’estudi de poder treballar tots els dies festius, actualment
es presta servei en dies festius des del dia de Sant Joan, 24 de juny, fins a la Diada
Nacional de Catalunya, l’11 de setembre. Agafem el compromís, el Govern agafa el
compromís d’estudiar aquesta possible millora del servei i intentarem, abans de finalitzar
aquest any, tenir les xifres de manera de poder discutir o valorar la possibilitat
d’incrementar el servei tots els dies festius de l’any. Per tant, compromís que expresso jo,
però que és d’aquest Govern.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies, senyor Suñé.
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El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Entenc que el que demana no el senyor Ernest Suñé, sinó el
Partit Socialista, jo sóc només el portaveu. El que demana el Partit Socialista, que és que
s’incrementi l’horari ordinari de servei, el mateix que hi ha els dies de cada dia el cap de
setmana, és el que el Govern proposa estudiar, avaluar i portar a debat en aquest tema.
Seria això el que he entès?
El Sr. Joaquim Fàbregas
Sí, actualment el servei que prestem en dies festius és diferent que el que es presta en
dies laborables. De tota manera, podem estudiar la prestació del servei tots els dies
festius de l’any amb el mateix horari que prestem ara durant l’estiu o valorar també la
prestació del servei de tots els dies festius durant tot l’any amb un horari similar al que
fem els dies laborables. Tampoc el del dissabte és exactament igual, té un parell d’hores
menys. Però, en principi, podríem fer dos escenaris: un escenari tots els dies festius amb
el mateix horari que tenim actualment; segon escenari, tots els dies festius diguem-ne
amb l’horari ampliat similar als dels dissabtes.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies. En tot cas, incorporo un tercer escenari que sigui tots els dies, tot el
mateix horari. Seria el que nosaltres, d’entrada, li agrairíem que incorporés en aquest
estudi, que acceptem que es porti a debat. Per tant, sobre paper fem els números i
debatem si és viable, amb els ingressos que té l’Ajuntament, fer un o altre servei. No
demanem fer un servei, sinó analitzar quin és el més possibilista pels ingressos que té
l’Ajuntament. Si és això el que el Govern, en boca del regidor de mobilitat, aporta el que
faria aquest regidor, en nom del Grup del PSC, és retirar la nostra esmena perquè
entenem que ja queda incorporada en la proposta que presenta. Per tant, senyor alcalde,
demanaríem que constés com a no presentada l’esmena nostra i fos retirada. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé, així ho farem i, evidentment, serà una de les millores que
treballarem per poder tirar-la endavant si és possible. Moltes gràcies. Per part de la CUP
hi ha alguna esmena.
La Sra. Sandra Miras
Hola, bona tarda a tothom. Nosaltres mantenim les esmenes que ja vam lliurar a la
Comissió Informativa del dia 7 d’octubre, on sol·licitàvem, per resumir, les esmenes en si,
tres coses:
La primera era que l’Ajuntament del Masnou realitzi un informe sobre les necessitats
actuals del poble en termes de mobilitat i transport públic.
La segona era que l’Ajuntament del Masnou realitzi un informe sobre la viabilitat de la
gestió directa del servei.
I la tercera era que es deixi sobre la taula l’aprovació del conveni entre el Departament de
Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del
Transport Metropolità, l'Ajuntament del Masnou i l’Empresa Casas, SA per a la millora de
les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de
viatgers urbà i interurbà al Masnou fins a haver realitzat els informes mencionats als
punts 1 i 2, que acabem de llegir. Mantenim aquestes dues esmenes i ens posicionarem
en contra d'aquest punt pels següents motius que ara us direm.
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El Sr. Jaume Oliveras
Sobre les esmenes hi hauria alguna intervenció per part d’algun Grup Municipal? Senyor
Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Sí, senyor alcalde. Nosaltres el que demanaríem és si es pogués fer una votació dels
punts 1 i 2 d’una banda i el 3 a part. Ja avanço que, si fos així, a l’1 i 2 hi votaríem a
favor, i en el tercer votaríem en contra. En cas que no sigui així, ens abstindríem. El
nostre grup s’abstindria, ho dic perquè la CUP valori el posicionament. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi estaria d’acord, senyora Miras? Doncs passaríem a votar primer. Sí,
senyor Avilés? Perdó.
El Sr. Francisco Avilés
I podria ser els tres punts per separat? Quasi, quasi coincidim amb el bloc que diu, però
és clar, al primer li donaríem suport i al segon i tercer no.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs, per a major claredat, si li sembla, faríem la votació per separat. Senyor Joaquim
Fàbregas, si vol posicionar-se sobre les esmenes.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Sí, molt bé gràcies. No, només per informar que el Govern votarà en contra d’aquestes
esmenes. Volia comentar que, ara, deixar el punt sobre la taula i no aprovar aquest
conveni fins que no tinguem els estudis no és viable. Aquí tenim un contracte que té una
vigència fins al 28 de desembre d’enguany, que és un contracte que ve de molts anys
enrere i, per tant, el que volem és començar el proper 2016 amb una nova empresa que
presti el servei i, si pot ser, millorar-lo.
En relació amb el tema dels dos estudis que demanen, per una banda ara estem iniciant
la fase de diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible en el qual entrarà en temes de
transport urbà i allà es farà una anàlisi del servei que tenim actualment i propostes de
millora.
Quant al tema de la municipalització, com ja li vaig comentar personalment a la regidora
en representació de la CUP, la Sandra Miras, diguem que el Govern no està a favor de la
municipalització d’aquest servei.
El president sotmet a votació la primera esmena presentada pel Grup Municipal de la
CUP-PA
Resultat: La primera esmena queda rebutjada per 11 vots en contra i 9 vots a favor.
Votació: Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (1
regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en
contra.
El president sotmet a votació la segona esmena presentada pel Grup Municipal de la
CUP-PA
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Resultat: La segona esmena queda rebutjada per 11 vots en contra, 5 vots a favor i 4
vots d’abstenció.
Votació: Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (1 regidor) i PSCCP (2 regidors) hi voten a favor.
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.
El president sotmet a votació la tercera esmena presentada pel Grup Municipal de la
CUP-PA
Resultat: La tercera esmena queda rebutjada per 13 vots en contra, 3 vots a favor i 4
vots d’abstenció.
Votació: Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (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.
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara obrirem, abans de passar a la votació de la proposta, un torn d’intervencions. Senyor
Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Primer, volia justificar el nostre vot perquè entenem que fer
estudis sobre el tema del transport urbà, els que calguin, sempre són benvinguts, creiem
que hi ha una urgència sobre el tema que no ens permet, en aquests moments, deixar-ho
damunt la taula. No estaríem en contra de la municipalització. Jo crec que és un tema
que s’hauria d’estudiar i hauria d’incorporar-se als estudis, però sí que en aquests
moments amb la pressa amb la qual anem i amb el poc temps, doncs, no ens podem
arriscar.
Explicaré que el nostre grup es posicionarà a favor de la proposta; perquè, tot i que
creiem que no és la proposta que el Masnou necessita, cal garantir la continuïtat del
servei. Nosaltres pensem que al Govern ja els ha anat bé aquest conveni marc amb el
qual, doncs, poden mantenir el servei amb unes petites millores circumstancials, com és
l’increment de parades a la carretera Nacional II, que els permet salvar relativament els
mobles amb el tema del transport urbà. I dic “relativament” perquè no podem oblidar que
el Govern que hi ha avui, governen des de fa gairebé cinc anys i hores d’ara no hi havia
cap projecte de servei, tot i que sabien que aquesta situació finalitzava. Això havia
d’arribar. Ara és el moment de posar-se a treballar per definir quin és el transport que
necessitem a la nostra vila, feina que s’hagués pogut fer ja fa un temps.
El nostre grup demana un transport amb servei tots els dies de la setmana, amb més
autobusos i més línies, amb menor cadència de pas, amb servei llançadora amb les
estacions que abasti tot el municipi, des de Bell Resguard i l’escola Lluís Millet i l’Institut,
a ponent del Masnou com a sector de Voramar II a llevant, on hi ha la deixalleria, el
Caprabo, el Lidl, Mc Donalts i el MaxiXino, també ha d’arribar allà l’autobús.
Com sempre, ens posem a disposició del Govern per treballar-hi, ja ho vam dir al plenari
passat i ho reiterem. Volem recordar, però, que la relació actual amb la gerència de
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l’actual contracte grinyola i que estem davant d’una situació crítica amb un traspàs que,
tot apunta que serà traumàtic, si no ho és ja. No volem ser portadors de mals presagis
cap al Govern, però molt ens temem que d’aquest tema encara n’estarem parlant uns
quants anys. Per tant, pregaríem al Govern finesa a l’hora d’arribar a enteses, tot el que
es pugui arribar en un consens millor, que no hagi de ser pleitejat; perquè ja sabem que
el que passa a l’Ajuntament del Masnou quan va als plets, acabem pagant tots. Per tant,
jo els demanaria aquesta habilitat negociadora. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, vull explicar en primer lloc que el nostre grup ha votat a favor
de les esmenes de la CUP, que en realitat no eren esmenes perquè són demandes
d’informe i demandes de retirada del conveni, hem votat per coherència. I ens sobta molt,
malgrat les explicacions del regidor de Mobilitat, que el Govern d’Esquerra i Convergència
es negui, com a mínim, a aportar els dos informes. Perquè, a més a més, no tenien data
de presentació, l’exigència de la CUP. De manera que no es pot dir que el conveni. l
tenim damunt la taula i que no som partidaris de la municipalització com un argument per
dir “no fem els informes”. Podem ser contraris a i, al mateix temps, realitzar un informe
que ens permeti en algun cas fins i tot adonar-nos que tenim raó o que estem equivocats.
I també per coherència, per aquesta mateixa coherència votarem en contra del conveni
que proposa el Govern municipal.
Volem recordar que el nostre grup va ser qui, al mes de juliol passat, va presentar una
moció al Ple de l’Ajuntament en la qual es demanava la creació d’una comissió que
s’hauria d’haver encarregat d’estudiar les diferents possibilitats de prestació del servei,
entre les quals, com que no hi havia la municipalització, que l’opció per la qual el nostre
grup optava clarament, és a dir la gestió directa del servei per part de l’Ajuntament del
Masnou. També he de recordar que aquesta moció no va tenir èxit, ja que va ser
rebutjada pels vots contraris d’ERC, CiU, C’S i PP. Ara, un mes després, veiem clarament
per què ERC i CiU van votar en contra de la nostra moció. Ho van fer perquè ja havien
pres una decisió respecte de la manera en què prestaria el servei, també ens ho podrien
haver avançat. Rentant-se les mans, com diuen que va fer més de 2.000 anys abans un
tal Pilat, van triar l’opció més fàcil.
Per què trencar-se les banyes i esforçar-se a estudiar altres possibilitats de gestió si la
Generalitat ―que no oblidem que està governada per CiU amb el suport d’ERC― ja els
ofereix en safata una solució còmoda? Per què analitzar altres opcions que podrien ser
millors i més econòmiques si signant un conveni que, fins i tot, ja ens donen redactat, ens
traiem el mort de sobre? I per què dedicar hores a aquestes tasques tan feixugues si, al
cap i a la fi, les arques municipals poden assumir una despesa de 240.000 €?
Sentirem el Govern explicar-nos les millores que es produiran en el servei a partir que
sigui prestat per la nova empresa: ja ens n’ha avançat algunes el regidor Ernest Suñé. I la
nostra pregunta és: Per a què serviran aquestes millores en el cas de les pantalles?,
perquè les persones usuàries se n’assabentin abans dels retards en l’arribada del bus i
disposin de més temps per emprenyar-se pels endarreriments?
Per al nostre grup aquestes millores no són res més que actuacions de maquillatge per
intentar justificar la reprivatització d’un servei tan important per al nostre municipi com és
el servei del transport urbà.
Caient en les mateixes errades que van cometre els qui, aviat farà 50 anys, van privatitzar
el servei, el govern d’ERC i CiU, que probablement comptarà amb el suport d’altres grups
municipals, aprovarà un conveni que garanteix a l’empresa CASAS uns ingressos anuals
de 240.000 €.
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Uns ingressos que, com passa a dia d’avui, l’empresa té garantits independentment que
el servei tingui més o menys usuaris.
I una cosa més: el nostre grup podria entendre que l’Ajuntament afrontés un dèficit
important en el cas del transport urbà si aquest dèficit estigués provocat perquè el servei
preveiés unes tarifes baixes. Però això no és així ja que, en opinió dels usuaris, les tarifes
són massa elevades.
ICV-EUiA continua pensant que la municipalització és la millor opció per aconseguir un
servei de transport urbà més complet, més eficaç i més econòmic i, per això, no
renunciem a aconseguir que finalment el servei de transport urbà del Masnou sigui
prestat directament pel nostre Ajuntament, veiem que ho tenim complicat.
És per aquesta raó, i per tot el que he comentat anteriorment, que nosaltres votarem en
contra de l’aprovació del conveni i, també en el futur, si el govern d’ERC i CiU segueix
entestat a mantenir la seva postura actual, ho farem en contra de les possibles propostes
de pròrroga del conveni que es presentin a l’aprovació d’aquest plenari.
Per acabar, també vull dir que amb la mateixa contundència que ens oposem al conveni, i
en la línia absolutament contrària a la qual expressava el regidor que ha intervingut
abans, també ens oposarem a qualsevol maniobra que permeti que l’actual concessionari
se surti amb la seva i que el Govern actual d’ERC i CiU desfaci una de les poques coses
que el nostre grup creu que el passat Govern de CiU i ERC va fer ben fetes en el seu
mandat: descobrir un possible frau, voluntari o involuntari, no ho sabem, del
concessionari per un import superior als 55.000 €, import que ara s’està rescabalant amb
retencions mensuals, al nostre entendre encertades. Fa uns dies hem conegut amb
preocupació que el Govern actual d’ERC i CiU ha iniciat negociacions amb el
concessionari per tal de restituir-li les quantitats retingudes a canvi que retiri els recursos
que té presentats contra l’Ajuntament. El nostre grup avança que és totalment contrari a
aquestes negociacions i demana al Govern que, si ho té a bé, les cancel·li de manera
immediata. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Bé, abans d’agafar la directa, volia comentar, per al·lusions, que considerem que la fase
de diagnosi s’ha de fer abans de fer el contracte del bus. Insisteixo en el fet que estan
començant la casa per la teulada. I també volia comentar que en cinquanta anys pensem
que hi ha hagut prou temps per estudiar l’opció més vàlida. Un cop dit això, ens
posicionarem en contra d'aquest punt pels motius següents:
- Amb la gestió privada l’Ajuntament perd el control del servei. Només cal recordar
incidents com el de l’UTE Jardins del Masnou.
- Els treballadors prefereixen la gestió directa del servei. Una gestió privada amb una
empresa com Casas significa una pitjor relació treballadors - empresa i, per tant, un pitjor
servei.
- Casas té un sistema de rotació de personal setmanal, és a dir, cada setmana tindrem
uns conductors o conductores diferents. Actualment, el Masnou té un servei molt pròxim,
la gent coneix i parla amb els conductors. Això facilita la satisfacció i la comoditat dels
clients amb el servei. Això, amb Casas, es perdria totalment.
- El Masnou és un poble molt difícil per als conductors de bus: pujades, baixades, carrers
estrets, cotxes mal aparcats… Amb la rotació de personal de Casas estarem molt temps
patint dificultats amb la circulació del bus.
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- Ja s’ha comprovat amb Aragó que el servei privat porta problemes a l’Ajuntament.
Casas pertany a Moventis i, alhora, aquesta pertany al grup Sarbus. Això significa equips
d’advocats més potents que es poden girar en qualsevol moment en contra de
l’Ajuntament.
- L’Ajuntament està obligat a oferir aquest servei. Privatitzar-lo ens sembla que només és
una manera d’evadir responsabilitats.
- L’estructura actual de l’empresa municipal permet municipalitzar el servei mantenint-ne
l’estructura. Amb el mateix personal podem funcionar en l’àmbit local. El servei del bus és
un servei molt senzill de fer funcionar. Tenim tres conductors, tres busos i uns beneficis,
per què els hem de donar a una empresa? ens quedem els treballadors, els busos i els
beneficis perquè repercuteixin en el poble directament, és molt senzill.
- Davant l'eterna excusa: “Si un treballador es posa malalt Casas t’envia un substitut al
moment, amb gestió municipal això no passa.” La nostra resposta és que Aragó ha
funcionat 50 anys amb una estructura municipal. Quan un treballador ha estat malalt s'hi
han posat solucions, i no són una gran empresa com Casas, hi ha un conductor al matí,
un a la tarda i un tercer els caps de setmana i les suplències, o és que amb 50 anys no
s'han posat mai malalts?
- El servei de bus urbà és insuficient. Casas no proposa millores suficients. La millora en
servei interurbà no compensa el mal servei de la línia urbana.
- S’han elaborat els informes segons el que ens ofereix Casas, i no al revés, com hauria
de ser. S’hauria d’haver fet un informe de necessitats del poble i, després, haver analitzat
de quina manera s’ha de gestionar el servei.
- Segons el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local, la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració
local diu així:
“Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más
sostenible y eficiente de entre las siguientes:
A) Gestión directa: (i dins del que es considera gestión directa hi ha):





Gestión por la propia entidad local.
por organismo autónomo local.
por entidad pública empresarial local.
por sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.

B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión
de servicios públicos en la legislación de contratos Gestión directa de los servicios.”
- Això, en resum, vol dir que segons la Llei, aquest servei “s’ha de gestionar de la forma
més eficient entre les formes de gestió directa i les formes de gestió indirecta”. Cal un
estudi de municipalització del servei abans de concedir-lo a Casas, d’altra manera no
s’està complint la legalitat, ara mateix no sabem si aquesta que volen aprovar és la forma
més eficient entre les formes de gestió directa i les formes de gestió indirecta. La CUP ha
demanat estudis de viabilitat i el regidor Quim Fàbregas es mostra inamovible, es nega a
fer l'estudi perquè diu, diu ell, que no funcionarà.
- La CUP està estupefacte veient com Junts pel Si comença a desobeir l'Estat espanyol
perquè la LRSAL, Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, com hem
dit, diu que: "...s'ha de gestionar de la forma més eficient entre les formes de gestió
directa i les formes de gestió indirecta...".
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- A banda d’això, la freqüència cada 30 minuts ens sembla insuficient i també falsa. Les
característiques del poble no permeten fer el recorregut en 30 minuts i això provoca
continuats retards. Com pretenen posar més parades i mantenir la freqüència actual?
Pensem que no poden.
- Hi ha zones on el servei de bus no arriba, com per exemple la piscina, el centre de
rehabilitació, l'Institut Mediterrània o a l'escola Lluís Millet). No podem suprimir parades i
alhora necessitem un servei que arribi a totes les zones del Masnou. És necessària, al
menys, una nova línia. Nosaltres proposem dues línies el·líptiques: una d’horitzontal que
connecti les estacions i la part baixa del Masnou i una altra de vertical que connecti
l’estació d’Ocata, el centre del Masnou i la zona dels blocs.
- Un servei municipal no pot tenir l’excés de preu que té l’actual. Proposem abaixar el
preu del bitllet senzill, cal debatre la gratuïtat de certs col·lectius com estudiants o
persones jubilades, o segons la renda.
- Cal més informació sobre horaris i parades, etc. La major part dels clients del bus són
gent gran. Una app per al mòbil, com vostès proposen, no els serveix per a res.
- Tampoc cal gastar diners amb pantalles que diguin quan falta perquè passi el següent
bus. Només cal que a les parades hi hagi informació gran i clara i que el bus passi
puntual.
- Cal una bona relació amb el personal i els clients.
- En un futur poble amb carrers principals de vianants seria interessant que el bus pogués
accedir als llocs on els cotxes no poden. Això permetria incentivar-ne l’ús i tenir el poble
ben connectat, i només és possible amb busos més petits i amb més línies.
- S'ha d'oferir un servei de Bus respectuós amb el medi ambient. La situació mundial
actual de contaminació fa molts anys que va deixar de ser sostenible i ens acostem a un
abisme ecològic. Cal començar a revertir-ho des de tots els racons on sigui possible. I
l’Ajuntament n’és un. Hem de començar la transició cap a un nou model de transport
urbà. Proposem fer un pla d’adquisició de vehicles elèctrics per tal d’oferir, en els pròxims
anys, un servei totalment net.
- Alhora, cal treballar a fons per assegurar que tota l’electricitat que rebin aquests vehicles
provingui d’energia renovable i neta, i no de centrals tèrmiques o nuclears així com
d’altres centrals perjudicials amb el medi ambient. Nosaltres tenim una proposta de bus
més ecològic, que no contamina i que la gent no agafi tant els cotxes i que agafi el Bus.
S'ha d'incentivar l’ús del transport públic per sobre del vehicle privat en tots els àmbits
possibles. Calen més campanyes informatives, hi ha gent, sobretot gent gran, que
desconeix quins títols de transport hi ha i quines són les característiques de cadascun.
Ens estan fent creure que signen unes millores que no són reals. Casas ofereix unes
millores no imprescindibles: una aplicació per al mòbil i el cartells informatius lluminosos a
les estacions.
- A més, aquesta empresa s'ha escollit a dit, sense concurs públic i amb un engany de
contracte que es pot allargar fins al 2025, com a mínim. S'ha de permetre a través d'un
concurs públic, que altres empreses s'hi puguin presentar, fins i tot Aragó. L'altra estafa
és que els autobusos ja són de l'Ajuntament i aquest els regala a una empresa privada.
- Aquesta empresa, a més a més, ens cobra 23.000 € de costos i 13.000 € de peatges.
Ho han sentit bé, de peatges, estem davant d'una estafa.
- Hi ha una manca de transparència, democràcia i participació en tot aquest procés del
bus. Pensem que no municipalitzar-lo ens pot estar costant un 40 % més car. Que el
diumenge no funcioni durant gran part de l'any fa que la gent gran, sobretot, perdi
autonomia. És imprescindible el funcionament del bus els diumenges, a més pensem que
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això dinamitzaria l’economia perquè la gent baixaria o pujaria als xiringuitos, als
comerços, etc., que la gent gran, per exemple de la zona dels blocs, es quedi els
diumenges sense bus pensem que és una falta de consideració i, a més, molt greu. Ens
preguntem: Com pot ser que un govern ”d’esquerres” pretengui ampliar el monopoli de
Moventis?
Nosaltres apostem per un bus municipal, amb gestió directa de l’Ajuntament i per un bus
eficient amb les necessitats dels veïns, un bus sostenible amb el medi ambient. Per tots
aquests motius, que considerem de molt de pes, demanem que desin dins el calaix
aquest contracte i que facin l'estudi al qual estan obligats per llei i demanem a tots i totes
les regidores que valorin els motius que hem argumentat abans d'emetre el seu vot
favorable a la proposta. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Joaquim Fàbregas.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, alcalde. Per argumentar una mica els motius pels quals el Govern proposa
l’aprovació d’aquest conveni i donar resposta a algunes intervencions.
Per treure la por als presents, aquí el que es tracta és que tenim un servei públic que és
el transport urbà al Masnou i que, en aquest conveni, l’únic que fem és que es gestionin
directament a través d’una empresa, com fa poc, en el mandat anterior o l’altre, es van
obrir altres serveis com poden ser les dues escoles bressol, que es van donar, també, a
través d’un concurs a una empresa que ho gestionava o l’escola de música, que també la
gestiona una altra empresa. Per tant, són serveis públics, gestionats a través d’una
empresa contractada per l’Ajuntament. En aquest cas, serà a través d’un conveni amb la
Generalitat, que en el seu dia va fer un concurs i que va guanyar alguna empresa.
Comentaré ràpidament les millores que, com s’han encarregat d’anunciar alguns dels
meus antecedents, tindrà el fet de signar aquest conveni. Una serà que les línies de
transport interurbà per carretera, la línia que va bàsicament de Mataró-Barcelona i de
Barcelona-Mataró, dins el terme municipal del Masnou, funcionarà com si fos una viatransport-urbà. Això què voldrà dir? Que incrementarem amb tres parades el nombre de
parades en la línia de la Nacional II. No es tracta, senyora Sandra Miras, d’allargar la
línia, amb la qual cosa vostè mateixa ha dit que no es podria mantenir la freqüència, no
senyora. La línia serà la mateixa, farà el mateix recorregut, però els interurbans que
passen actualment pel Masnou tindran la categoria dels usuaris del Masnou de transport
urbà. Per tant, una persona amb una bonificació, una persona jubilada que tingui una
bonificació del 50 % en el bitllet, si agafa l’autobús, per exemple, al Caprabo, aquest seria
interurbà, perquè nosaltres no tenim parada en el transport urbà al Caprabo, podria anar,
per dir alguna cosa, al Càmping Masnou, diguem-ne, pagant el bitllet municipal, per dir-ho
d’alguna manera.
Una altra cosa que s’aconsegueix és tenir parades en sentit contrari. Ara, actualment,
l’autobús urbà funciona del torrent del Gaio cap a la carretera d’Alella, però si algú vol
agafar l’autobús urbà a l’estació del Masnou per anar al sector d’Ocata no hi ha cap
parada, al sector d’Ocata, ha de donar tota la volta al circuit per arribar a les parades del
sector d’Ocata.
Altres temes, el bitllet social que té l’Ajuntament serà d’aplicació, com he comentat, en
totes les línies d’interurbà que passin per dins del terme municipal del Masnou. La
incorporació de les noves tecnologies, els autobusos que operin, que seran autobusos
propietat de l’Ajuntament, que l’Ajuntament cedirà per a la gestió del servei a l’empresa
contractada. Doncs estaran equipats amb un servei que es diu SAE, que això permetrà
tenir informació al moment de la seva ubicació, això ens permet, malgrat la poca
importància que li dóna vostè, el fet d’acostar les noves tecnologies als joves, intentar que
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els joves utilitzin el transport urbà a través d’una aplicació per mòbil. Hi ha altres
ajuntaments que ho han fet, per exemple Sant Cugat. El fet també de tenir, vostè diu que
no és important, però si vostè va a Barcelona un dia veurà que moltes de les parades
d’autobús tenen una pantalla lluminosa, que l’usuari del transport urbà sap si li queda un
minut o quinze minuts perquè passi l’autobús. Doncs això ho tindrem a les dues parades
amb més usuaris de la línia urbana, que són la que hi ha davant de l’estació d’Ocata i la
que hi ha davant de l’estació del Masnou.
I, per altra banda també, la possibilitat de realitzar estudis com el que ens hem
compromès de realitzar, quin cost suposaria poder prestar el servei tots els dies, 365 dies
l’any, entre altres. Un altre estudi que es podria fer, i després veurem si encaixa, seria la
possibilitat de tenir un bus llançadora que comuniqui el Masnou alt amb l’estació del
Masnou.
Volia comentar que aquest conveni, no som el primer ajuntament que el signa. La
Generalitat de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha signat convenis
idèntics a aquest amb l’Ajuntament de Vic, amb l’Ajuntament de Mollet, d’Alella, Barberà
del Vallès, Cardedeu, Castellbisbal, Corbera del Llobregat, Esparreguera, Malgrat, Olesa
de Montserrat, Piera, Sant Vicenç de Montalt, Caldes d’Estrac, Santa Perpètua de la
Mogoda, Teià, Caldes de Montbui, Palau Sobirà i Plegamans i crec que me’n deixo algun.
Volia comentar també que, un cop entri el servei a partir del 2016, gestionat a través
d’aquesta encomana de gestió de la Generalitat de Catalunya, doncs, ens posarem a
treballar per millorar-lo. Ja hem estat fent coses i valorant i creiem que tenim un marge de
millora, per la senzilla raó, perquè el contracte actual amb Aragó té un cost superior al
que tindrem a partir del gener del 2016. Per tant, aquesta diferència la volem invertir en la
millora del servei també, veurem amb què, analitzarem amb què. Pot ser que sigui amb
prestar més servei els dies festius.
L’única modificació que hem introduït al conveni és que ens hem preocupat del personal.
O sigui, en el conveni hem introduït un paràgraf, que és l’únic que ens ha deixat modificar
la Generalitat, en el qual es detalla que tot el personal adscrit actualment al servei haurà
de ser subrogat i, per tant, no només l’empresa que entri haurà de subrogar els tres
conductors, sinó a més una persona que tenen amb tasques de neteja, tant de la nau
com dels autobusos. Vaig comentar-ho en el Ple del mes de juliol, donant resposta a la
moció que va presentar Iniciativa per Catalunya-Verd- Esquerra Unida i Alternativa. El
Masnou formarà part de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà,
l’AMTU. En aquesta entitat hi ha adherits 77 municipis i dos consells comarcals. Cap
d’aquests 77 municipis, i li asseguro que hi ha municipis de tots els colors, de tots els que
estem representats aquí, potser de la CUP no, perquè en l’àmbit municipal encara en el
mandat passat, encara no teníeu responsabilitats de govern, però hi ha governs de tots
els colors polítics. D’aquests 77 municipis no n’hi ha ni un de sol que gestioni l’autobús
directament amb personal propi. Tothom presta el servei municipal i públic a través d’un
contracte amb una empresa especialista en el transport urbà per carretera.
Donant resposta també a les intervencions que s’han fet i començant per la CUP que
proposa, per una banda, dues línies d’autobús, millorar freqüència, baixar preus; però,
senyora, ahir vam tenir una comissió informativa per parlar de pressupostos i jo em
pensava trobar una esmena en la qual es reflectís que posava vostè 400.000 € de servei
del transport urbà per a la millora del transport urbà del Masnou, però lluny d’això no hi va
haver cap esmena. Em sap greu, però és així, o m’equivoco. Per tant, siguem
conseqüents, si vostè vol una millora del transport urbà, aquí falta que ens posem tots
d’acord per dotar el transport urbà amb més pressupost i aquí podrem millorar-ho. Tenim
un marge pel que he comentat abans, perquè el nou contracte, diguem-ne, ens surt, ens
costarà una mica menys del contracte que tenim actualment i que acaba el 28 de
desembre. Bé, en principi aquí acabaria l’argumentació del Govern. Si hi ha rèpliques
seguirem. Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Fàbregas, hi ha alguna intervenció? Senyor Suñé, endavant.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies. Puc fer-la ara, puc fer-la després de la votació. Més que res perquè amb la
intervenció, primer perquè m’ha esmentat el senyor Màxim Fàbregas, quan ha dit que es
referia contrari al grup que m’ha precedit. Nosaltres no hi estem d’acord, a veure, no és
que vulguem un acord a qualsevol preu, el que diem és que l’Ajuntament prengui cura si
arriba a un acord o la decisió que prengui, fins i tot de no arribar a cap acord, que no ens
costi diners, és a dir, el que diem és que l’obligació que té el Govern, sigui en un sentit o
un altre, a la llarga, no surti car. Aquesta seria l’observació que fem.
Volia comentar a la senyora Sandra Miras, que m’encanta que el seu grup posi com a
exemple la legislació espanyola per exigir al Govern el compliment d’una normativa.
Segurament, després amb una esmena, amb una moció diran que no s’ha de seguir la
normativa espanyola, aclareixi si l’han de seguir o no l’han de seguir. Seria una
intervenció més que res, un toc. Depèn no, es fa o no es fa. I, després, quan ha comentat
el senyor Quim Fàbregas l’explicació respecte a l’anotació del personal que s’ha
d’absorbir, la pregunta és, el gerent també ens el quedem? El gerent l’absorbim? Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna precisió més, senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Una cosa molt breu. Nosaltres no hem explicat quin tipus de bus volem perquè entenem
que no és el debat en el qual avui, justament, estem centrats, sinó que estem centrats en
el tema conveni sí, conveni no. És el que anem a debatre. En tot cas, si s’hagués creat la
comissió que nosaltres demanàvem, allà sí que hi haguéssim pogut abocar una pila
d’idees, però li diré al senyor Joaquim Fàbregas, al qual li agraeixo la informació que
m’ha fet arribar, que abans m’he descuida’t de dir-li. Li diria que aquests 40.000 € que
ens estalviem sobre el paper amb la gestió a partir de l’1 de gener, si hi podrien afegir vint
i escaig de mil més, si la gestió fos municipal que són els que corresponen al benefici
industrial, que és un 10 % i que puja més de 22.000 €. Per tant, fixi’s vostè si es podria
millorar el transport urbà si en lloc de 40.000 € ens estalviéssim 62.000 € o 63.000 €. I no
és un argument i això ja li vaig dir també al mes de juliol, el fet que 75 municipis a
Catalunya que estan a l’AMTU, tots prestin el transport urbà de forma de gestió indirecta
no és cap argument que serveixi perquè el Masnou també s’hi afegeixi. És possible que
nosaltres ho féssim molt millor que ells, perquè, a més a més, tenim una estructura molt
petita, disposem dels mitjans humans, com deia la regidora de la CUP, i dels mitjans
materials. I tenim tècnics i treballadors a l’Ajuntament que garantirien que el servei es
prestaria d’una manera eficaç i segurament més econòmic, tant per al municipi com per a
la ciutadania en general. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, jo volia comentar que ens digui el tema dels pressupostos després de totes les
propostes que acabem de llegir i de dir-li i de donar-li, em sembla com a poc, ridícul.
Nosaltres, explico que no ens hi vam posar, perquè, és clar, com que tampoc no ho has
explicat tot, no vam valorar els pressupostos perquè aquests pressupostos no formen part
de la nostra manera de treballar, són pressupostos que s’estan tancant i s’estan acordant
a dins dels despatxos. Per a nosaltres, els pressupostos s’han de debatre al carrer amb
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participació ciutadana. Han de ser participatius i, per això, ens vam abstenir a comentar
res dels pressupostos, però aquí els han portat, que és del tema que estem parlant, que
aquest és el tema que ens ocupa, un munt de propostes molt útils que estan molt
estudiades i estan molt treballades, que formen part d’uns estudis, d’unes enquestes i de
molts informes, que vostè no sé si ha valorat o no, però li ha donat per dir que no vam
bellugar diners.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Quim Fàbregas.
El Sr. Joaquim Fàbregas
No, només per comentar que, a veure, evidentment vostès han aportat moltes propostes.
La majoria aquí al Ple, és a dir, no me las ha fet arribar amb antelació, ni tan sols els seus
companys amb els quals em vaig reunir el dijous de la setmana passada durant dues
hores, no van aportar aquestes propostes, si més no, no van aportar ni un sol document.
I, després, les propostes, diguem-ne, si anaven acompanyades d’un pressupost la
majoria necessiten un pressupost al darrere per poder materialitzar-se. Per tant, si no van
acompanyades d’un pressupost difícilment passarà més enllà del debat que hi pugui
haver en aquest Ple o plasmar-ho en un document.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem a la votació de la proposta.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor i 3 vots en contra.
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.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (1 regidor) hi voten en
contra.
5. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior
El Sr. Jaume Oliveras
Hi ha alguna resposta per part del Govern a les preguntes formulades per part dels
regidors i regidores en l’anterior sessió? A mi em consta que estan, en principi, totes les
preguntes respostes en aquest Ple. Si no hi ha cap precisió per part dels membres del
Govern passaríem, doncs, a la part de control.
6. Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
El Sr. Federico de las Heras
Bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Sé que hem rebut les respostes, alguna m’ha arribat
avui. Tot correcte. He de fer una pregunta sobre una d’elles que no m’ha quedat prou
clara.
El primer suggeriment que li faria, li recordaré a tots els plens, que compleixi la legalitat i
posi la bandera espanyola a l’Ajuntament del Masnou, com correspon. Això li ho
recordaré durant tots els plens mentre jo sigui aquí i la bandera espanyola no estigui al
seu lloc.
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En segon lloc, ara vaig a fer preguntes, això és un suggeriment. He rebut les respostes,
una d’elles de la senyora Sílvia Folch, li vaig fer una pregunta: si els serveis de guàrdia
que es fan en els col·legis a les hores d’entrades i sortides, si s’havien modificat. I m’ha
posat una descripció de les hores, però no sé si és increment o decrement, que és que no
ho vaig saber. És el mateix. És que no ho tenia clar si era una de les hores de servei amb
els col·legi, però no em quedava clar si era el mateix que hi havia fins ara o havia variat.
Com a segona pregunta, voldria fer una pregunta sobre el sector de l’estampadora, que
és un dels temes que va quedar encallat en l’anterior mandat. Hi va haver dues
sentències al respecte i voldria saber una mica els projectes que té aquest Equip de
Govern respecte de l’estampadora. Si s’han fet estudis? Si hi ha alguna visió del que es
vol fer? Com es vol plantejar? I en quins terminis es voldria iniciar? Com que són
processos llargs, m’interessaria saber una mica en quin estat està el tema. Perquè és un
tema, crec, que prou important atès que la recuperació que segurament viurem els
propers anys, també la immobiliària, l’estem notant ara i és molt possible que al Masnou
ens manquin habitatges. Jo penso que ens quedarem curts d’habitatges en molt poc
temps. De fet, el ritme de construccions que s’està iniciant respon a una demanda real.
Sinó, no s’haurien iniciat, cosa que fins ara no havíem vist. Abans no hi eren i ara
comencen a ser-hi. I seria bo desenvolupar els sectors que tenim encara pendents. La
pregunta va per aquí.
Després, una segona qüestió. Voldria preguntar si respecte una de les propostes que
nosaltres vam fer en l’anterior mandat, vam portar en el programa, ho hem portat en
alguna pregunta fins i tot en aquest Ajuntament, és si hi ha intenció de fer una reforma del
que és la façana, la part de la façana marítima, principalment a rodalies, els 150 metres
de l’Ajuntament direcció Barcelona i cap a Mataró. Parlo de reordenar el que són les
terrasses, el que són les cobertes dels bars, etc. Perquè continuem amb la mateixa
desorganització que hem tingut sempre, i és per saber si tenen intenció de posar fil a
l’agulla i fer alguna cosa com cal i com es mereix el centre del Masnou.
Després, respecte de la promoció d’esports. Hi ha nous esports que estan sorgint
darrerament i era per veure si hi ha alguna iniciativa o tenen previst iniciar la promoció
d’esports a l’hivern a la platja. Tenim el caiac de surf, tenim les pistes aquestes que han
muntat aquí a Montgat, aquestes amb piscines d’aigua, etc. És per veure si han valorat o
tenen previst fer alguna actuació o alguna promoció perquè l’esport sigui present, fora
dels mesos d’estiu, als mesos d’hivern, a la platja, que tenim prou platja i seria qüestió
d’aprofitar-la.
I, després, demanaria dues dades. Una és saber, valorar una mica les visites que està
rebent el que és la Casa de Cultura. Quantes visites està tenint? Quin cost té? No faré un
cost empresarial, perquè no es pot fer ni molt menys, però és per saber una mica la
relació que tenim del que ens està costant el manteniment de la Casa de Cultura,
manteniment de serveis, no demano amortització d’edificis, manteniment de serveis i de
personal.
I, per una altra banda, del Museu de Nàutica voldria saber el mateix. Quantes visites està
tenint? Si tenen una estadística dels últims mesos, per veure-la? I quin impacte, quin
tipus de gent? Si pot donar una mica de detalls: si són escoles, si són particulars, etc. I
quin cost té el servei? Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies senyor De las Heras. Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Bon vespre, de nou. Volia dir que hem rebut resposta de totes
les qüestions plantejades i, a més a més, amb satisfacció. I vull dir-ho públicament
perquè quedi constància, de la mateixa manera que quan no ha estat així ho hem dit. Jo
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crec que també val la pena dir-ho. Dit això, algunes de les respostes ens ha generat
alguna pregunta més, cosa que també ha d’entendre el Govern que és normal.
Així, agraeixo la resposta de la regidora de Cultura, la senyora Neus Tallada, respecte a
la recerca d’una ubicació per als timbalers. Entenc que el Govern descarta la proposta
que vam suggerir i aposta per cedir un espai municipal fix. Bé, volia recordar que la
cessió de l’escola Rosa Sensat genera problemes, comporta igualment conflictes i
nosaltres els vam recomanar, i insistim, a arribar a un acord amb els gestors del Pas
Bàsic per l’estructura pròpia d’aquest espai, que és un espai que està adequat i que la
ubicació semblaria idònia. Però, tot i així, ja ens agrada que el Govern estigui cercant una
solució.
Passant a un altre tema, el passat 29 d’agost es va produir un incendi a les calderes del
Poliesportiu, el que està provocant que a hores d’ara encara no hi hagi servei d’aigua
calenta, com a mínim, en una important part d’aquest espai. El Govern va publicar una
notícia a la web el dia 31, on ho explicaven i, a més, la llegiré de forma literal, diu:
“L'Ajuntament treballa per reparar els danys ocasionats per l'incident, per la qual cosa no
es facilitarà l'accés del públic a la piscina des de l'1 de setembre, tal i com s'havia previst
al calendari de l'equipament per finalitzar el període de vacances. Sí que s'hi durà a terme
amb normalitat el campus de bàsquet que el Complex Esportiu acull aquests dies.”
A la Comissió de Territori del passat 7 d’octubre, es van plantejar múltiples queixes que
es van rebre de diferents vies, i altres regidors vam plantejar seriosos dubtes sobre si es
podia prestar el servei. Volia dir que especialment el senyor Fontcuberta, regidor de
Ciutadans i gran coneixedor del món de les asseguradores, va celebrar sense que ell no
hagués obert el pavelló fins que aquest no estigués en plenes garanties.
D’entrada, nosaltres subscriuríem aquesta afirmació. Bé, vostès són els que governen,
vostès són els responsables de prendre les decisions, però en tot cas el que sí que ha de
quedar clar és que entre tots hem de tenir cura de fer les coses ben fetes i millor si entre
tots ho podem fer.
Casualment, l’endemà de la referida comissió, sortia una nova notícia a la pàgina web
que diu i torno a llegir literalment: “Com a conseqüència de tot plegat, l'equipament no va
poder tornar a la seva activitat normal el dia 1 de setembre, tal i com estava previst. Tot i
així, com que l'escalfador de l'aigua de la piscina es trobava en una altra sala que no es
va veure afectada, la piscina va obrir per als usuaris el 8 de setembre, però amb l'aigua
de les dutxes freda.”
Entenc que amb aquesta decisió ja era obert tot el Poliesportiu, sales i serveis, i l’única
excepció era l’ús de l’aigua calenta per als vestidors. Per tant, ja tenim tot el Poliesportiu
en funcionament, en ple funcionament i amb els usuaris entrant. Però si seguim llegint la
mateixa notícia, el darrer paràgraf diu: “El dia 5 d'octubre, parlàvem del 8 de setembre a
l’obertura. El dia 5 d'octubre l'empresa encarregada de netejar les ventilacions ―que
havien quedat molt malmeses pel fum de l'incendi, que va afectar també als vestidors―
va iniciar les tasques de recuperació de la sala de calderes.”
És clar, nosaltres demanem aturar-nos en aquest paràgraf i reflexionar sobre la frase: “les
ventilacions ―que havien quedat molt malmeses pel fum de l'incendi.” El Poliesportiu
obert, en ple funcionament des del 8 de setembre i el 5 d’octubre, l’empresa, segons
dóna a entendre aquesta notícia explica o informa que les ventilacions estan molt
malmeses.
Nosaltres hem llegit diversos informes, i tots coincideixen a assenyalar com un gran risc
per al sistema respiratori “cenizas, hollín y productos de descomposición provenientes de
los materiales quemados”. En un incendi, el fum i les substàncies que es dipositen
contenen “substancias denominadas como irritantes e inhalar esas substancias puede
producir quemaduras en los pulmones y en el tracto respiratorio”. Substàncies que poden
quedar dipositades i cal netejar. Estem parlant que el document publicat a la web de
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l’Ajuntament diu que les respiracions estan brutes i cal netejar-les. Per tant, tornem a la
frase, “les ventilacions que havien quedat molt malmeses pel fum de l'incendi.”
Nosaltres, i ho dic sincerament, no tenim cap dubte que el Govern ha fet les coses com
cal i, per això, per evitar problemes poguessin sorgir, estem segurs que abans d’obrir el
Poliesportiu el regidor de Via i Salut Pública va encarregar el respectiu informe sobre la
inexistència de problemes a la tècnica de Salut i que fins que aquest l’informe no va
arribar no es va donar el vistiplau i, per tant, el regidor d’Esports no va autoritzar
l’obertura de la instal·lació. Estem segurs que així va ser i no va ser pas una decisió
política accelerada per la necessitat de complir un termini. Entenem que va ser una
decisió presa consultant els tècnics i avaluant els riscos. Per tant, com que no dubtem
que el Govern hagi estudiat totes les possibilitats i és sabedor que no hi havia cap risc per
instal·lació de substàncies nocives provinents de l’incendi, desenes acumulades a la
ventilació, quan va donar el vistiplau ho va fer amb els respectius informes i conscient que
això era viable. Llavors, el nostre Grup el que demana seria còpia d’aquest informe que
va donar peu al fet que el Govern obrís el Poliesportiu. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Jo en tinc més, però més breus. En el Ple de setembre vaig demanar al Govern (ERC i
CiU) que desempolsés totes les mocions que en el mandat anterior havia aprovat el Ple
relacionades amb les polítiques d’habitatge al nostre municipi i que procedís a donar
compliment a tots els acords adoptats per aquest plenari. I feia referència molt
especialment als que estaven relacionats amb les actuacions per prevenir els
desnonaments i per donar suport a les famílies que havien patit aquesta cruel
circumstància.
També demanava la moció que es treballés per a la formalització d’una comissió
especialitzada, com a marc de trobada de les parts implicades en els desnonaments amb
representació dels afectats, caixes i bancs, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament, per prevenir desnonaments i promoure acords que evitessin la pèrdua de la
llar per part de les famílies afectades.
Hem rebut resposta. En la resposta rebuda, el regidor responsable d’Habitatge em diu
que pràcticament tots els acords s’han realitzat i parla de reunions amb ajuntaments, de
campanyes i de l’intent fracassat de crear la comissió abans esmentada i acaba dient que
al Masnou la incidència pel que fa a desnonaments és baixa.
Creiem, com abans creia el regidor socialista, absolutament en la paraula del regidor,
però, per tal de disposar de més informació li demanem que ens faci arribar una relació
en la qual constin per a cadascun dels acords adoptats de les mocions a les quals feia
referència la meva pregunta del mes passat. Quines són les reunions que s’han
mantingut amb ajuntaments a les quals fa referència a la seva resposta? una còpia de les
actes? Quines campanyes s’han realitzat? En quines dates? Quins han estat els costos? I
li demanem una còpia del material emprat en aquestes campanyes.
També li preguntem, atès que l’incident dels desnonaments és baixa, de quants
desnonaments té coneixement el Govern que s’hagin produït entre els anys 2011-2015?
Bé sigui per no poder fer front a la hipoteca o bé al lloguer i quines són les actuacions que
va fer el Govern en cadascun d’aquests casos?
I, per acabar, hi ha un nou Govern ara que pot ser que tingui més èxit que el Govern
anterior, li reiterem la demanda feta en el Ple de setembre que torni a fer tot allò que sigui
necessari per tal que la comissió abans esmentada pugui començar a treballar al més
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aviat possible. Perquè ni tan solament que es produís al Masnou un desnonament,
aquesta comissió tindria sentit per evitar-ho.
En el pressupost de 2015, aquest any, i a proposta del nostre grup, es va incorporar una
partida de 50.000 € per a la realització de millores a les escoles públiques del municipi.
Demanem al Govern una relació exhaustiva de les actuacions que s’han realitzat en la
qual constin l’escola afectada, una descripció de l’actuació realitzada, el pressupost
detallat i si l’actuació ha estat feta per una empresa externa o per treballadors municipals.
També en el pressupost d’aquest any, i a proposta també del nostre grup, figuren tres
partides que per a nosaltres són importants. Em refereixo a la construcció dels horts
urbans, a l’adequació de l’espai lliure Bell Resguard i a l’ordenació de la mobilitat en la
cruïlla Torrent Umbert-N-II. Atès que no tenim constància que cap d’aquestes actuacions
ni tan sols s’hagi iniciat, preguntem al Govern quina és la seva previsió al respecte i li
demanem que faci tot el necessari perquè estiguin completades al més aviat possible,
perquè el Masnou les necessita.
En el Ple setembre, també vàrem preguntar al Govern per quina raó havia renunciat a
l'ajut econòmic que, per un import de 3.000 €, són només 3.000 €, li havia atorgat la
Diputació de Barcelona per l'actuació "Fons per garantir el lloguer just de les borses de
lloguer social". I també li vàrem demanar un informe, recalco, en el qual s’especifiqués,
de la manera més entenedora possible, quines han estat les raons per les quals el
Govern de CiU i ERC havia estat incapaç de realitzar les actuacions relacionades amb el
lloguer just de les borses en un termini de 18 mesos.
Desconec el concepte que el Govern té del que és un informe de les característiques del
que jo li havia demanat, però és clar que no és el mateix que el que jo tinc. En la seva
resposta, que és un informe de vuit línies, el regidor responsable m’informa que el que
s’havia pensat era atorgar una sèrie d’ajuts per incentivar que els propietaris d’habitatges
buits els deixessin a la Borsa de Lloguer Social a un preu més baix. M’informa també que
es van redactar unes bases per als ajuts que van ser rectificades en nombroses ocasions
a proposta del Departament d’Intervenció i que quan finalment van ser aprovades,
comptant amb els terminis de publicació i exposició pública, ja no hi havia temps per
publicar-les ni perquè els propietaris poguessin presentar les sol·licituds.
Coneguda aquesta informació, considerem una errada molt greu aquesta actuació del
Govern, no ja per la pèrdua dels 3.000 €, que també, sinó perquè, finalment, la campanya
que podia haver fet possible disposar de més habitatges a la Borsa de Lloguer Social no
es va realitzar. Per tal de disposar de major informació, demano al Govern una còpia dels
diferents models de bases preparats, de les comunicacions del Departament d’Intervenció
en les quals suggeria els canvis a fer i una relació de dates de realització, dates de
demandes de rectificació, dates de realització, data de la versió finalment aprovada i
dates en les quals s’havia de realitzar la publicació i l’exposició pública, així com si ja
s’havia fet algun encàrrec a algun publicista perquè preparés algun fullet informatiu.
També el passat Ple vàrem preguntar al Govern municipal si era coneixedor del gran
descontent existent entre les persones grans que ocupen els habitatges de lloguer per a
la gent gran del carrer Ciutat Reial, pel fet que les queixes que han tramès a l’Agència
d’Habitatge de Catalunya per la situació en la qual es troba l’edifici han estat
continuadament ignorades. I vàrem demanar al Govern que es reunís amb els veïns de
l’edifici per poder conèixer de primera mà les seves queixes i reclamacions, que estudiés
la demanda que feien del pas de vianants i que exigís a l’administració competent que
atengués les demandes d’aquestes vint famílies.
En la resposta que se’ns ha facilitat se’ns diu que no només no tenen constància del
descontent sinó tot al contrari. Quant a les queixes, se’ns respon que s’han tramés a
l’Agència Local d’Habitatge i que tenen constància que aquesta aplica al Masnou els
mateixos protocols que a tot arreu. Justament d’això és del que es queixen els veïns i
veïnes, que aquests protocols, si existeixen, són absolutament ineficaços. No s’està
23

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000013

15 d´octubre de 2015

demanant que al Masnou s’actuï diferent, s’està demanant que, al Masnou i a la resta de
Catalunya, les incidències i les queixes s’atenguin amb rapidesa i eficàcia.
Pel que fa a la demanda del pas de vianants, la resposta és, per qualificar-la d’alguna
manera, curiosa. Se’ns diu que es va traslladar la demanda a Manteniment-Mobilitat
perquè s’avalués si era possible. I la pregunta que se’ns acut avui i que trasllado al
Govern és la següent: Han informat ja Manteniment o Mobilitat si l’actuació és possible?
Té alguna relació directa el Govern municipal amb les regidories de Manteniment i
Mobilitat? Si la té, els preguntarà si finalment han estudiat si el pas de vianants és
possible i, quan tingui la resposta, me la farà saber?
Finalment, se’m diu que és important que les queixes es facin per escrit, cosa que
comparteixo. 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.
Vull preguntar al Govern també, i pregunto, quina és la situació pel que fa referència als
plans d’emergència dels edificis municipals i, en aquest sentit, li demano una relació en la
qual consti el nom de l’edifici, la data d’aprovació del corresponent pla d’emergència i la
data en la qual aquest pla haurà de ser revisat.
Ara, dues preguntes relacionades amb el SOCNUM. La primera relacionada amb el
SOCNUM del qual parlàvem el passat mes de setembre. Hem tingut coneixement que la
persona que va adquirir la titularitat mitjançant un traspàs hi ha renunciat.
Voldríem saber si el Govern és coneixedor d’aquesta notícia i, en cas que sigui certa, si
sap quines són les raons que han motivat aquesta renúncia. Ja en un Ple anterior vaig
demanar al Govern que, per tal d’intentar no perjudicar les persones que poguessin optar
al traspàs, demanés a la Junta que les informés de la seva problemàtica i, fins i tot, vaig
demanar que fos el mateix Govern qui informés les persones interessades. Lamentem
que, per la responsabilitat d’uns o altres, no entrem a jutjar de qui és la responsabilitat,
una persona coneguda del Masnou, i també coneguda per alguns dels regidors i
regidores que seuen en aquest plenari, s’hagi vist perjudicada per no haver disposat
d’informació suficient quant als riscos als quals s’enfrontava per a la realització d’activitats
al local d’El Casinet. Tornem a demanar al Govern que, a la vista de l’experiència,
s’adreci aquesta vegada per escrit a la Junta Directiva del SOCNUM demanant-los que
informin abastament les persones que es plantegin optar a iniciar una activitat al local d’El
Casinet de les restriccions normatives que hi pesen.
També relacionat amb el SOCNUM, l’Ajuntament ha incoat almenys tres expedients de
protecció de la legalitat urbanística a l’entitat SOCNUM per actuacions realitzades a la
finca de la seva propietat. Demanem al Govern un informe tècnic i un informe jurídic en
els quals es facin constar tots i cadascun dels requeriments efectuats, quines han estat
les actuacions realitzades per l’entitat en resposta a aquests requeriments i, quin és el
parer dels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament respecte del grau de compliment per
part de l’entitat per a cadascun dels requeriments efectuats.
Preguntem al Govern pel protocol de funcionament de la Xarxa Xaloc a l’Ajuntament del
Masnou, pel nombre de treballadors/es assignats a les tasques de la xarxa i per les
funcions de cadascuna d’aquestes persones. Hem pogut comprovar personalment que,
tant el formulari del currículum com el full de compromís són dos documents en PDF no
editables, la qual cosa dificulta en excés tant la feina de la persona demandant del servei
com la dels treballadors/es municipals. Per això, demanem al Govern que faci les
actuacions necessàries per tal que aquests dos documents siguin editables facilitant,
d’aquesta manera, la tasca de la ciutadania i del personal municipal.
Quan hem fet un seguiment a la pàgina web de l’Ajuntament dels resums que es fa dels
plenaris que es realitzen en aquesta sala cada mes, hem pogut comprovar que consten
totes les mocions que s’aproven o que es rebutgen, però que estranyament el text només
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és el text de les mocions que s’aproven i el text de les mocions que es rebutgen no és
enlloc, de la mateixa forma que tampoc hi ha possibilitat d’accedir a les esmenes que han
presentat els diferents grups a les mocions presentades, tant si són rebutjades com si no.
Creiem que això és, segurament, una cosa que no és intencionada, però que el que fa és
coartar el dret a l’accés a la informació dels veïns i veïnes del municipi. Per tant, demano
al Govern que faci tot el possible perquè aquesta errada, que entenem que és una
errada, se solucioni al més aviat possible.
No ens agrada fer-nos ressò del que es diu a les xarxes socials, perquè a vegades fentnos ressò d’aquests comentaris, doncs, podem incórrer en contradiccions i en errades
nosaltres mateixos. Però és veritat, parlant de parcs, abans es parlava de parcs, que la
darrera actuació que ha fet el Govern municipal ha aixecat molta polseguera, respecte si
els llocs són els adequats o no, si la distància dels graons per accedir al joc és
l’adequada o no pels seus suposats horaris. Si el sauló que s’ha col·locat és el més
convenient o no perquè en cas de pluja, i fins i tot quan no plou, les persones que van
amb carrets amb nens no poden circular amb facilitat, etc. Demanaríem al Govern que
ens fes arribar un informe tècnic respecte a aquesta darrera actuació i respecte a les
possibles queixes que n’hagi pogut rebre.
Abans, el regidor del Partit Popular, parlava i preguntava per l’estampadora. Espero que
tingui més sort que la que he tingut jo, des de fa molts anys que pregunto pel mateix. La
resposta que he obtingut fins ara, bé fins el Ple del mes passat, era que s’estava pendent
que hi hagués la segona sentència, perquè es coneixia la primera, però que s’havia
començat a treballar amb la Diputació de Barcelona. Jo no vull preguntar per
l’estampadora, ja me n’he cansat, de preguntar, i espero que quan li responguin a vostè,
jo rebi la resposta segur que és així, però vull preguntar per l’Illa centre.
L’Illa centre és un cas, no semblant però sí que és un cas molt greu pel que fa referència
als interessos del nostre municipi. És una parcel·la, ho sabem, de 14.000 m 2, que té el
planejament aprovat, que fins i tot s’havia presentat el projecte d’urbanització, però que
per mor de la crisi va quedar paralitzada i d’això ningú d’aquesta sala n’és el responsable.
Però del que sí que som responsables és que el solar tingui les condicions en les quals
està. Jo vaig fer una intervenció en el Ple del mes passat i se’m va contestar que sí que
s’havien produït reunions amb els veïns i que sí que s’havien fet requeriments al
propietari. Jo ara el que demano, no perquè no me’n refiï, de la paraula de vostès, és que
si s’han fet reunions amb els veïns i se n’ha fet acta, que se’ns en faci arribar una còpia,
així com també una còpia dels requeriments per escrit que s’han fet als propietaris perquè
mantinguin el local en les condicions de salubritat i d’higiene que s’han de mantenir. I els
demanaria que, si no s’ha fet aquest requeriment per escrit, que es faci i que se’ls avisi,
com vaig dir en el Ple passat, que en cas de no fer-ho podria fer-ho l’Ajuntament de
manera subsidiària. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Fàbregas. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, en referència al CAT, que és el Centre d’Acollida Turística, tal com es va informar en
un Ple de la Mancomunitat, el contracte ja s’ha acabat, la pròrroga va acabar el 30 de
setembre i la intenció, se’ns va dir, és de fer un nou contracte al gener. Volíem preguntar
quina és l’activitat que es duu a terme en l’actualitat en aquest centre? Si ja s’està
treballant per tal de fer un nou contracte? O quina és la intenció d’aquest Govern en
referència a aquest equipament o servei? Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras. Senyor Avilés.
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El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. Diverses qüestions. Una en relació amb la
política de comunicació que deu tenir l’Ajuntament. Ho dic perquè vaig veure al Facebook
de l’Ajuntament que hi havia una notícia que deia que l’Ajuntament s’adheria a les
manifestacions a favor dels imputats i, bé, una sèrie de coses. Jo vaig preguntar al mateix
Facebook com es podia dir que l’Ajuntament s’hi adheria si a nosaltres no ens constava
cap acord de part de l’Ajuntament i, bé, se’ns va parlar, suposo que algú li va donar
instruccions que havia estat un acord de la sortida de la Junta de Govern, bé, no sé si va
ser una acord o no va ser un acord, però en qualsevol cas ens agradaria saber si
realment hi havia un acord, que ens passés còpia d’aquest escrit, d’aquest acord i també
els demanaríem una mica de cura amb allò que publiquen, quan realment encara no s’ha
pres cap acord que l’Ajuntament s’adhereix a res del que es deia en aquell comentari.
Ho dic perquè la informació que es pugui donar al ciutadà, que és el motiu pel qual
suposo que es va fer aquest Facebook, home, no estaria de més que fos el més rigorosa
possible i que no ens diguessin coses que no són certes o que no saben si en un futur
poden ser certes o no, perquè si avui tindrem una moció en la qual possiblement
s’aprovarà aquesta adhesió, aquestes manifestacions, aquestes accions de suport, és
possible que s’aprovi, però està clar que ahir hi era aquest acord. Per tant, que revisin la
política de comunicació i siguin més rigorosos.
Respecte al que vam parlar fa temps, al Ple de juliol, en relació amb les modificacions de
crèdit, una de les quals anava dirigida per millorar l’accés del camp municipal d’esports
del Masnou i, per tant, el projecte, la idea que hi havia de fer un casal social, un casal de
barri, un casal de gent gran a l’antiga seu social, doncs, quedava lògicament anul·lat i es
traslladava aquella possibilitat de fer un altre tipus d’instal·lació, segurament no fix, sinó
més provisional en alguna de les zones més properes, sobretot a la urbanització de Bell
Resguard. Ens agradaria saber si ja és té més o menys definit quin projecte serà i,
sobretot, l’emplaçament que finalment serà, perquè, bé, molt lloc no hi ha allà on es pugui
instal·lar un casal d’aquest tipus. Doncs que ens n’informin. Suposo que tot això ho deuen
parlar o negociar directament amb els veïns, però em consta que hi ha veïns que no
tenen informació i que es poden veure afectats i que els agradaria tenir la informació al
més aviat possible.
Abans has comentat també, en el punt quatre de l’ordre del dia, que hi havia, bé, el
transport urbà i el meu company, l’Ernest Suñé, i també en Màxim s’hi han referit. Llavors,
jo voldria saber si l’Equip de Govern preveu que aquest traspàs d’empresa de la
concessionària del transport urbà serà un traspàs litigiós? I si es té previst per part de
l’Ajuntament de dotar alguna partida en relació amb possibles indemnitzacions per a
qualsevol tipus de circumstància que es pugui desenvolupar en aquest procés si
finalment no és pacífic i és litigiós com fins ara ha estat. Perquè fins ara hi ha hagut
diversos contenciosos, algun dels quals no ha sortit de forma positiva per a l’Ajuntament.
Bé, ens agradaria saber-ho perquè aquest tema ens preocupa, no només ens preocupa
el transport urbà, sinó també ens preocupa les responsabilitats econòmiques que podem
tenir. I, per tant, bé no és tant potser una opinió tècnica sinó una opinió política: com
creuen vostès que es desenvoluparà aquest procediment.
Després, ens agradaria també saber respecte al servei de revisió cadastral, la revisió
cadastral, no sé com es diu el servei exactament, però bé aquest servei que es fa per
controlar aquestes alteracions cadastrals que puguin estar, jo dic que no hagin estat
declarades al municipi i que, per tant, afloren uns drets econòmics per part de
l’Ajuntament a través de l’IBI. En aquest servei ens agradaria saber, els últims quatre
anys, què és el que s’ha detectat i que en facin una relació per ordre d’importància quant
a l’IBI que ha suposat aquesta manca per part dels titulars, aquesta manca de declaració
d’obres noves, que es faci una relació per imports, lògicament de més a menys.
I també que se’ns expliqui, en totes aquestes afloracions cadastrals o afloracions de
noves construccions que s’hagin fet, doncs, les mesures que s’han pres i els fruits que
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han donat. Perquè entenc que, un cop descoberta aquella anomalia o aquella falta de
declaració d’obra nova, l’Ajuntament pot reclamar els últims quatre anys. Per tant, ens
agradaria saber el resultat d’aquests esbrinaments d’alteracions cadastrals no
declarades.
Quant a un tema que es va parlar bastant en campanya electoral, perquè més o menys
tothom va parlar sobre la línia marítima terrestre de l’Ajuntament, volia saber si per part
de l’Equip de Govern es van iniciar gestions, s’han iniciat gestions, si considera que és un
tema prou important al municipi, mirar de desplaçar-la tot l’endins possible direcció mar,
per entendre’ns. Perquè podem tenir més possibilitats de fer o d’encabir activitats a gran
part de la zona de la platja. Si això realment és una realitat i si per part de l’Equip de
govern s’ha fet o s’està fent alguna cosa?
També ens agradaria saber, quant a les accions de responsabilitat patrimonial que s’hagi
dirigit contra l’Ajuntament en els últims dos anys, si ens podria fer una línia en relació amb
aquelles que s’inicien per mancances o desperfectes que hi hagi a la via pública. Perquè
n’hi ha d’altres que s’originen per la poda, per altres circumstàncies, però ens agradaria
saber el tema de la via pública els últims dos anys, 2015 inclòs; per tant, serien tres anys
si comptem aquest per saber si realment hi ha hagut un increment o no hi ha hagut un
increment en relació amb sinistres produïts a la via pública i si això és degut realment a
una falta de manteniment per part d’aquestes vies.
I, finalment, ens agradaria saber en relació al servei de promoció d’empresa, de la Casa
del Marqués. Jo suposo que, bé, deu haver-hi un registre de totes les persones que
vénen o que es volen informar sobre el servei de promoció econòmica, d’empenta. Ens
agradaria saber si és així i si hi ha una borsa en la qual poder dirigir futures activitats que
des del Centre de Promoció Econòmica o el Centre de Promoció Empresarial, es puguin
dir, m’explico. Moltes vegades hi ha persones que venen un projecte molt concret i aquest
projecte pren forma i es comença a desenvolupar ja sigui a la Casa del Marqués, ja sigui
de forma particular, ja sigui altres vivers d’empreses, per altres mitjans, per altres
persones que venen altres persones que es vénen a informar i que realment aquells
projectes no s’acaben engegant. Ens agradaria saber si a aquestes persones realment,
en un moment donat han tingut una inquietud, encara són localitzables, hi ha una base de
dades; perquè, bé, segur que està pensant futures actuacions a fer. Per impuls de la
promoció econòmica és una dada que necessitaríem saber. Res més, gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Hi hauria alguna resposta per part de membres del
Govern? Senyor Quim Fàbregas.
El Sr. Joaquim Fàbregas
És per donar resposta a una pregunta que ha efectuat el senyor Màxim Fàbregas, en
relació amb una partida d’inversió dotada de 50.000 € per invertir en la millora dels
centres escolars. La qüestió és que ens vam posar en contacte amb les direccions i els
cinc centres públics i, bé, totes van fer una relació per ordre de prioritat de les inversions
o de les coses que volien que s’arrangessin o invertissin en coses noves en el seu centre.
La qüestió és: de les cinc escoles públiques, quatre han posat com a primera opció posar
jocs infantils al pati, la qual cosa suposa que, com vostè sap, d’acord amb la Llei de
contractes de l’Administració pública, en el moment en què passes de 18.000 € preveu un
altre sistema de contractació. Actualment s’estan acabant els plecs tècnics, posteriorment
es faran els administratius, s’aprovaran per la Junta i es procedirà a licitació. Això ens ha
endarrerit una mica pel fet que ens imaginàvem més diversitat a l’hora de sol·licitar les
millores, però a l’anar tots en una sola direcció ha dificultat el procés de contractació.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Plana.
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El Sr. Ricard Plana
A veure, pel que fa referència al PP, em preguntava pel tema de l’estampadora.
Efectivament, hi ha hagut unes sentències contràries que ens han portat a l’any 2001 em
sembla que és, al planejament del 2001. Nosaltres en aquest moment, amb el suport de
la Diputació de Barcelona, s’està redactant un estudi de les possibilitats per tirar endavant
aquest Pla parcial. Més o menys el termini que tenim és fins a final d’any, amb la qual
cosa l’únic que puc dir fins ara és que hi estem treballant. Si aquesta era la pregunta, sí,
hi estem treballant i espero, per a final d’aquest any, tornar a informar més concretament
ja de la situació o de les propostes que podem tirar endavant.
Pel tema també de la reordenació del passeig de la Nacional II, sí, estem treballant-hi,
comencem ara, estem treballant en un pla director d’ordenació del camí Ral o almenys
així en diem de portes endins. No tindria cap problema, en el moment que estigui una
mica més embastat, de tornar a parlar-ne o d’informar-ne si fos el cas.
Pel que fa a ICV, em preguntava pels horts urbans. Els horts urbans és veritat que en el
pla d’inversions d’aquest any tenim una partida de 75.000 €, i també és veritat que teníem
un projecte aprovat de l’any 2011, crec veure, que recollia la possibilitat de fer uns horts
urbans en un solar que és de propietat municipal, als carrers, perquè ens entenguem,
Mare de Déu del Pilar - Silveri Fàbregas. El problema d’aquests terrenys és que són zona
verda i, fetes les consultes pertinents, en una zona verda, encara que sembli un cert
contrasentit no hi podrien anar uns horts urbans, atès que un hort urbà és una
privatització o adjudicació d’una zona verda que per definició ha de ser d’accés per a
tothom. M’he explicat una mica barroerament perquè potser no sóc advocat, si no li
sembla suficient li puc concretar més per escrit, però el transfons del tema és aquest,
amb la qual cosa el que estem fent, doncs, és: estem buscant o aprofitant la partida que
tenim en un altre lloc que compleixi els requeriments necessaris per poder instal·lar-hi,
construir-hi els horts urbans, que és la nostra voluntat.
També, una altra pregunta el Bell-Resguard, crec, perquè les preguntes anaven molt
ràpides, que feia referència als espais lliures davant la Casa del Marqués. Bé, contesto,
crec que després també ha tornat a sortir, però faig la resposta. Sí, estem parlant del
tema de Bell-Resguard, no només en aquest espai lliure en concret, sinó que estem tenint
contactes amb diferents representants, diguem, del barri a fi efecte d’estar, què és el que
estem fent, elaborant una proposta que, després lògicament, ens agradaria que en un
procés participatiu, doncs, el barri pogués opinar i, en última instància, decidir. És a dir,
nosaltres el que estem fent ―no només en aquesta zona concreta sinó alguna cosa que
també ha sortit després més endavant― que és una altra possibilitat que s’havia parlat,
que era la de l’accés al carrer Rosa Sensat, on hi ha el que ara en diem la casa dels
masovers, i fins i tot en algun altre espai. Quan tinguem això també, igualment, més
amassat, no tinc cap problema a informar-li perquè d’alguna manera també ho
informarem a tots els veïns.
Tema SOCNUM, a veure, sí, jo crec, tinc la sensació que ja ho havia contestat, però no
em costa tornar a dir-ho. A veure, si els acords que tinguin entre el SOCNUM i el possible
traspàs, renúncia i tal, lògicament crec que l’Ajuntament no en sap res del que passi entre
dos particulars fins que el vénen a informar. La pregunta és dir si s’ha informat la Junta,
com ja li vaig dir l’altre cop, sí s’ha informat la Junta i s’ha informat les persones que ho
anaven a agafar. Sí que es va informar les persones que ho anaven a agafar. Si a causa
de la nostra informació al final no ho ha agafat, no ho sé; però hem fet tot el que podíem
fer, que era informar.
Em preguntava també per l’estampadora? Bé, per l’estampadora m’ha dit que si no hi
fèiem res, em sembla. I bé, jo li contesto el mateix. Però és igual, la resposta és la
mateixa, vull dir que és el mateix que he dit allà i no la faré diferent. Hi estem.
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Quant a l’Illa centre. Sí, efectivament, ens hem reunit amb els veïns. Crec que aquí sí,
sinó ho he tornat a escriure malament em demanava còpia dels requeriments, però si ho
he entès bé. Doncs cap problema, li farem arribar la documentació. I, per un altre cantó,
si se n’està fent un seguiment? Sí, se n’està fent un seguiment, hi ha un requeriment, se
n’han fet diversos. Un que era perquè creiem que tot el tema del perímetre del solar
―tanques, arbres i tal― no estaven en condicions. Se n’ha fet un seguiment, se li va
transmetre a la propietat. Sabem que això sí que s’ha arreglat, el tema de les tanques i
dels arbres. Queda pendent, i per això l’expedient segueix endavant, un altre requeriment
que se li va fer perquè netegés el solar i, evidentment, no ho ha fet fins ara, i l’expedient
segueix endavant. Crec que amb això... Pel que fa a Ciutadans, accés al camp de futbol i
centres similars, una mica la resposta seria la mateixa que allà. Hi estem treballant, no
estem treballant amb una sola, diguem, solució, sinó que la nostra idea és presentar un
màxim de tres propostes, i dic tres propostes perquè no se’ns n’ocorren més, sinó en
presentaríem encara més. I la idea és que amb un procés participatiu els veïns puguin, al
final, decidir, que al final són ells els que ho han de disfrutar cada dia.
L’altra cosa, em parlava de la línia, he entès jo, és la marítima terrestre, no? El possible
desplaçament a fi i efecte, entenc jo, que la idea és que, com que la platja aquí ha crescut
molt, si teníem la possibilitat d’incloure-ho. El problema d’aquí seria que la llei el que
delimita, és a dir, a la platja no comença a mesurar des d’on trenquen les onades, per
entendre’ns, sinó que la línia la posa on hi ha sorra o no hi ha sorra. És a dir que la platja
pot anar creixent, creixent, creixent, però la línia la tenim en el mateix lloc perquè és on la
sorra deixa de ser sorra i comença a ser terreny per entendre’ns. I en aquest sentit estem
bastant on estàvem. De tota manera, és un tema interessant. Nosaltres l’estem mirant i si
li puc dir això és perquè ens ho hem mirat la setmana passada, ens ho estàvem mirant,
però era una possibilitat que exploràvem, però sembla que no és fàcil.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Senyora Folch.
La Sra. Sílvia Folch
El tema de les regulacions dels col·legis potser no ha quedat prou aclarit, però continua
igual. Hi ha un estudi a veure si podem millorar i optimitzar el servei, però de moment
continua igual. I les dades que em demanes, les preparem i te les enviem.
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna resposta més. Senyor Matas.
El Sr. Jordi Matas
Senyor Suñé. Bona tarda. Des de la comissió informativa de la setmana passada, quants
cops ha pujat el poliesportiu? Perquè recordo que vostè em va dir que almenys fins la
setmana passada no hi havia pujat.
El Sr. Ernest Suñé
No he pujat al poliesportiu des de fa tres o quatre anys com a mínim. Si li serveix
d’argument.
El Sr. Jordi Matas
Moltes gràcies, més que res era per assegurar-me que hi havia pujat i havia vist el
poliesportiu i havia vist les instal·lacions. Perquè potser si hi hagués pujat hagués vist que
hi ha vestidors que no estan oberts al públic. I, per tant, són aspectes a tenir en compte
abans de dir certes coses i crear cert alarmisme. Sols aquest detall. Ja li explicarem, ja li
detallaré tot el tema, però vull dir que, a vegades, abans de parlar val la pena fer
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aquestes comprovacions i, després de totes les meves explicacions que els vaig donar de
manera voluntària a Comissió Informativa perquè crec que era el deure que tots els
regidors estiguessin informats de tots els passos que anàvem fent.
Continuaré informant-ne, perquè teòricament esperem, sinó avui s’ha pogut posar en
marxa sinó demà, que hagi vingut ja l’última peça per poder posar l’aigua calenta. No sé,
però estem en aquest sentit pendents, perseguint cada dia perquè la instal·lació estigui
funcionant plenament al més aviat possible. I depenent d’una empresa externa que se
n’encarrega, contractada per la companyia d’assegurances, que és la que porta tota la
supervisió d’aquesta reparació. Els danys van ser molt importants i, per tant, anem
treballant de forma coordinada amb el pèrit, que és el que està supervisant tot aquest
treball de les empreses que està posant la companyia asseguradora. Per tant, fem la
nostre feina i com a Ajuntament estem molt preocupats per tots els aspectes. I, per tant,
esperem que, tant aviat com sigui possible, podem tenir la instal·lació una altra vegada
oberta per tothom.
Vull, també, aprofitar per donar resposta, fer uns comentaris al senyor Màxim Fàbregas.
Vostè parlava de les mocions que s’han aprovat en el mandat anterior. Efectivament, n’hi
ha una al 2011, una altra al 2012, tres al 2013, una al 2014, una al 2015. Hi ha diverses
actuacions de cada una de les mocions, enviar escrits a tal lloc, enviar escrits s’ha anat
fent. S’han fet tots els temes. Jo vull comentar-li uns aspectes, només vull donar,
aprofitant que vostè pregunta, dono les explicacions, són en aquest sentit. Perquè sembla
que cada cop que dono una resposta, no li convenç, em sembla que està molt bé
preguntar, però llavors és com tornar a fer incidència a tot el tema. Cap inconvenient, per
això estem, per donar totes les explicacions que calguin fins que hi hagi un dia en què ja
no pregunti perquè està tot respost per dalt i per baix.
Hi ha hagut reunions amb l’Ajuntament de Mataró; per tant, s’han anat fent moltes
cosetes que hi havia aquí. Es va fer tota una campanya de recollida de signatures, es va
facilitar l’espai per poder-ho fer i, un detall que sí que m’agradaria, a vegades ja ho hem
comentat, però és que quan es va muntar la sol·licitud per la comissió aquesta del
tractament del desnonament, torno a dir, a recalcar, que l’Ajuntament hi va posar tots els
mitjans. Es van fer totes les comunicacions. Quan es va tirar endavant aquesta reunió
informativa prèvia a la creació de l’esmentada comissió, a la qual es va tornar a convidar
totes les entitats bancàries, agents socials, associacions veïnals, administradors de
finques, val la pena recordar que, per desgràcia, només va aparèixer un administrador de
finques, un representant de Càritas i personal de l’Ajuntament. Per tant, no és que no
vulguem o nosaltres no som sensibles, és que recordem que quan es fan les coses de
vegades hi ha una reacció, no sé com dir-li, hi ha gent que ve i gent que no ve. Llavors,
depèn de la resposta que es té s’actua d’una manera o s’actua d’una altra. No ho tenim
gens oblidat i entenc que pel nombre de desnonaments o possibles desnonaments la
senyora Noemí Condeminas pot facilitar aquest detall. Que ja vam dir que és baix aquí, al
Masnou.
Sobre la gent gran, torno a dir-ho, que li posàvem a l’escrit. Se li donarà el que tinguem,
òbviament, com a tots els regidors, però també és important que a vegades, quan la gent
es queixa a vostès, també vinguin i ens ho manifestin. Perquè així en tenim constància.
Nosaltres quan responem que sentim que estem com aquí diem, contestaria que des de
la Regidoria no és té la percepció d’una insatisfacció general dels habitatges, és perquè
no ens arriben queixes. Per tant, el que demanem és que si algú té queixes, que vingui i
que ens ho expliqui. Perquè a vegades per les xarxes es pengen unes coses, o es diuen,
i l’única manera que tenim des de l’Ajuntament és tenir aquest imput directe. Però el que
vull dir és que no ens arriba directament i, per tant, és aquests aspectes.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Suñé, molt breu si us plau.
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El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. No, per al·lusions directes. No sé si s’ha adonat que he tingut
una al·lusió directa. A veure, jo diria que hi ha intervencions afortunades, desafortunades,
gens desafortunades o gens afortunades i intervencions del senyor Matas, que estarien al
nivell darrer de tot. Jo crec, primer, mesurar la meva actuació, la meva crítica per si sóc o
no sóc usuari d’un espai no va amb la feina que ha de fer aquest regidor que ha d’estar
per sobre. Amb independència del que ell, com a usuari particular, faci. Jo he de vetllar
perquè qualsevol ciutadà i ciutadana del Masnou pugui gaudir dels espais en condicions;
per tant, amb independència que jo en sigui un usuari. Sí que vull dir que la meva filla sí
que n’és, d’usuària. La meva filla va estar al campus esportiu i la meva filla va participar i
participa dels usos del poliesportiu i em preocupa saber que a la web municipal
manifesten vostès que l’aire està brut. Això ho diuen vostès a la pàgina web i jo crec que
he fet una intervenció molt curosa. He dit que no dubtava que això estigués així, però he
dit que la intervenció del senyor Matas m’ha generat un certs dubtes. Perquè no només
no ha respòs sinó que ha entrat a l’atac com si l’hagués destorbat. Jo crec que el senyor
Matas hauria de tenir més cura amb el que diu i no esperava pas una resposta amb veu
sinó una resposta escrita dient sí, està tot perfecte. I així ho ha dit la responsable tècnica,
cosa que ja li he dit, no en dubtava, però aquesta sortida de to, doncs, a mi em fa témer
el pitjor. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, queda entesa la seva precisió. Molt breu, senyor Matas. Tanquem el
tema.
El Sr. Jordi Matas
Una puntualització. Jo li dic que vostè no hi anés per ser usuari, el que em referia és si
vostè, des que s’ha produït aquest accident, si hi havia anat. Però no com a usuari, sinó
com a responsable polític, doncs, hi havia pujat. Sols això.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé. Queda entès i es respondran oportunament les preguntes formulades pel senyor
Suñé per escrit, per part del senyor Matas. Ho deixaríem aquí. Abans, però, volia fer
alguna precisió al senyor Avilés sobre el tema que faria referència a la política
comunicativa, avançar-li que acord formal de junta no n’hi ha. El que hi ha és un acord
polític de la Junta de Govern, hi ha un acord escrit o sigui que hi ha un acord polític fet
pels diferents portaveus que formen part del Govern i la Junta de Govern de donar suport
a la concentració que es va produir el dimarts davant de l’Ajuntament del Masnou, als
encausats per la consulta del 9 de novembre, i avui, evidentment, en farem la
formalització, esperem si prospera la moció en aquest acord del plenari. Moltes gràcies.
7. Moció presentada pel Grup Municipal de C's per sol·licitar la creació d'una
brigada de manteniment exprés
El senyor Francisco Aviés Salazar llegeix la moció següent:
“Atès que el manteniment de les instal·lacions i edificis municipals, mobiliari urbà, carrers,
enllumenat, etc. ha de ser una prioritat en les accions dels governs municipals, prioritat
que també és present al nostre Ajuntament, doncs l’àrea de manteniment és la més
nombrosa en quant a personal i a recursos econòmics destinats.
El cert és que viure en un poble amb un nivell de manteniment òptim, crea una sensació
positiva entre el ciutadans, que el que fa es que aquests tinguin més cura d’allò públic, i
es sentint més responsables de l’estat del municipi. Al contrari, un poble poc cuidat i
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menystingut, no fa més que generar una sensació de deixadesa entre els ciutadans que
pensen que si l’Ajuntament no se’n cuida, per què ho han de fer ells.
Òbviament, amb el volum d’edificis, carrers, mobiliari urbà, instal·lacions, etc. que al
Masnou requereixen d’un manteniment, la programació de les tasques a realitzar resulta
del tot necessari.
Atès que dintre d’aquesta programació de tasques de manteniment no hi estan,
lògicament, les urgències o desperfectes que apareixen d’un dia per l’altra, per la qual
cosa considerem oportú una nova organització de l’àrea de manteniment per tal de crear
una Brigada de Manteniment Exprés que es dediqui a reparar aquelles actuacions que
per la seva tipologia puguin ser reparades en un termini no superior a 3 dies hàbils.
Aquesta brigada exprés hauria de reparar la deficiència en el termini màxim establert, o
be comunicar al responsable de manteniment que no és possible executar de forma
immediata l’actuació pels motius tècnics justificats.
S’hauria de fer un llistat d’actuacions que serien objecte de reparació immediata, així com
un protocol d’actuacions per tal de estructurar el funcionament de la Brigada de
Manteniment Exprés, actuacions, que sense perjudici que finalment es determinin
d’altres, podrien ser: en relació a les escoles: calefacció, portes, finestres, o tancaments
trencats, vidres trencats, climatització, falta de subministrament elèctric, fuites d’aigua, i
òbviament qualsevol reparació que de no fer-se pogués suposar un risc per les persones;
en relació a la via pública: fuites d’aigua a les fonts, reparacions de parc infantils,
enllumenat municipal, etc.
Igualment, es fa del tot necessari, que aquesta brigada estigui coordinada amb la Policia
Local, doncs son els agents els que en moltes ocasions, tenen coneixements dels
desperfectes a la via púbica o edificis municipals que requereixen d’una actuació urgent.
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa.
És per tot això exposat, que el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía
del Masnou (C’s) proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1-Que es creï, dintre del departament de manteniment, una Brigada de Manteniment
Exprés dotada de personal i recursos econòmics propis i diferenciats.
2-Que es creï un protocol d’actuació d’aquesta brigada, per tal d’organitzar el servei, la
coordinació amb l Policia Local, i determinar el temps màxim d’actuació de la mateixa per
a cada actuació.
3-Que es creï un llistat d’actuacions que seran objecte de intervenció per part d’aquesta
brigada.
4-Que es doni l’oportuna publicitat d’aquest servei a la població, habilitant-se una bústia
electrònica on els ciutadans adrecin les seves suggerències en relació a las actuacions o
reparacions que segons aquests s’hagin de realitzar per la brigada exprés.
5-Que es publiqui la moció mitjançant 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, senyor Avilés. No hi ha esmenes presentades. Passaríem a les
intervencions. Senyor Federico de las Heras.
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El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde. Nosaltres bàsicament estem d’acord amb el plantejament de la
moció o sigui en la idea, pensem que és bona, el que potser ens agradaria és conèixer
més a fons i no he tingut temps o no he pogut revisar-ho bé. Primer, per saber si els
serveis que es demanen s’estan prestant actualment i, si no és així, perquè crec que no
és així exactament, quina és la diferència que crec que el senyor Joaquim Fàbregas va
comentar a la comissió del cost que suposaria posar una brigada exprés de manteniment.
Llavors, jo per això penso que hi hauria d’haver primer un consens quant a la partida
pressupostària per assignar, fet que ara estem discutint amb el tema de pressupostos i ja
veurem si ens posem d’acord o no ens posem d’acord. O sigui, nosaltres bàsicament
estem d’acord amb el plantejament i el nostre suport serà positiu.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora González.
La Sra. Mónica González
Bona nit a tothom. Res, volia esmentar que, bé, nosaltres a la passada comissió
informativa vam proposar que es passés un informe per, una mica, justificar aquesta
brigada des del punt de vista pressupostari, pel que fa als diners, i valorar la possible
organització d’aquesta brigada, la viabilitat i el cost, que, contestada per la regidoria
corresponent, estava xifrada en 167.000 €. En la mateixa comissió es va aclarir, després,
que es tractava d’aprofitar el mateix personal que hi havia actualment treballant per al cos
de manteniment. Per tant, sense aclarir qui faria la feina, aquesta feina en concret
d’aquesta brigada i quines persones cobririen aquesta feina que es deixaria de fer, o
sigui, les persones que ja estan treballant actualment en un servei de manteniment, que
han de treballar en una altra tasca. Bé, tenim dubtes de la seva viabilitat i de la seva
organització, com es plantejaria, ja que no s’ha estudiat o no s’ha presentat un informe
amb aquests termes. No volem votar en contra de la moció, perquè pensem que és una
moció important per estudiar-la i debatre-la, portar-la a terme en el seu final i, bé, hi ha un
rerefons del qual volem suposar que és una proposta honesta i amb una autèntica
voluntat de millora per a la vila, que és el volem tots en aquest sentit. La nostra votació
serà abstenció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre grup valora la intenció del contingut de la moció
com a positiva per al municipi. No obstant això, ens abstindrem en la votació perquè
entenem que l’organització de les regidories és responsabilitat del Govern municipal i que
la responsabilitat de l’oposició és vetllar perquè el Govern faci bé la seva feina. Per
aquesta mateixa raó, tenim el convenciment que la moció, a més de les expressades en
el seu redactat, té altres intencions que són legítimes però són clarament electoralistes.
Sabem, no és perquè tinguem la bola però vàrem estar a la comissió informativa fa pocs
dies, que la moció serà rebutjada amb els vots en contra del Govern, però estem
convençuts, no podem dir sabem, que si fos C’s qui formés part del Govern municipal
també votaria en contra d’una moció com aquesta si fos presentada per un grup de
l’oposició i que, per justificar el seu vot, utilitzaria uns arguments semblants als que jo
acabo d’exposar.
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Creiem, com deia la regidora socialista, que la intenció de la moció és correcta i que fora
bo que el Govern analitzés els protocols de funcionament de la Regidoria de Manteniment
perquè és evident que els problemes no se solucionen amb la rapidesa que la ciutadania
demana. Per això, emplacem el Govern a que, sense augmentar els costos per al
municipi, tal com planteja la moció, que seria la solució fàcil, augmentar costos, dissenyi,
aprovi uns protocols de funcionament que permetin atendre amb rapidesa i eficàcia els
reptes que es plantegen a la moció i que, una vegada dissenyats i aprovats aquests
protocols, els faci públics perquè la totalitat del consistori i la ciutadania els coneguem i
puguem avaluar-ne el funcionament en el dia a dia. En resum, organització, organització i
organització. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Fàbregas, per aquest lema àmpliament conegut en l’àmbit de la
política. Senyora Noy.
La Sra. Laia Noy
Nosaltres ens posicionem en contra d’aquesta moció ja que pensem que no se
solucionarien les possibles problemàtiques de l’Àrea de Manteniment. Estaríem a favor
d’incrementar llocs de treball i de dotar de més pressupost l’Àrea de Manteniment, però
sabem del cert que sempre hi haurà actuacions pendents, fanals per arreglar, voreres per
aplanar i un llarg etcètera de feines que la nostra brigada arriba a desenvolupar. No
entenem ni compartim la creació d’un grup a part de la brigada municipal i tampoc
entenem la petició expressa que s’hagi de coordinar amb la policia. Entenem que de
normal les actuacions a la via pública estan sempre coordinades des de la responsable
de cada àrea afectada. Per tant, cal analitzar necessitats i mancances i ampliar recursos
en aquesta àrea en conseqüència.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Govern, senyor Quim Fàbregas, i després tindria la paraula el
ponent.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Per donar resposta en nom del Govern de quin serà el
posicionament en relació amb aquesta moció. Volia avançar que el vot del Govern serà
en contra de la moció, malgrat que com a regidor de Manteniment, diguem-ne, em
provoca certa contradicció, però certament crec que l’argumentari serà prou clar.
Quan ens vam trobar amb aquesta moció vam demanar al Departament de Recursos
Humans, què ens costaria una brigada exprés tal com demana la moció, que estaria
composta per sis oficials de primera, un fuster, un pintor, un manyà mecànic, un paleta,
un lampista i un jardiner. El cost, com ja s’ha anunciat per part de la regidora del PSC, és
d’aproximadament d’uns 167.000 €.
D’altra banda, hem de tenir present que, actualment, bé actualment aquest any i els
anteriors, doncs, hi ha una sèrie de lleis de l’Estat espanyol, diguem-ne, que impedeixen
que els ajuntaments incrementin la despesa en capítol 1, és a dir, en despesa de
personal. Per aquest motiu, la proposta contradiu la normativa vigent. Entre d’altres la Llei
general de pressupostos de l’Estat o la d’estabilitat pressupostària dels ajuntaments.
Volia comentar que els mitjans que tenim actualment, la moció diu una cosa que jo crec
que no és certa, diu que el Departament de Manteniment és el quantiosament més
nombrós i més dotat econòmicament. Jo crec que això no és cert, però bé, s’hauria de
veure amb més deteniment, però jo crec que no, que hi ha algun altre departament que té
més recursos humans. En tot cas, actualment, els mitjans propis de la brigada municipal
està compost bàsicament per 15 operaris, volia comentar que d’aquests 15 operaris,
sempre hi ha un servei de guàrdia 365 dies a l’any, que bàsicament aquest servei atén
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les averies de caràcter urgent en temes d’enllumenat i d’aigua, d’edificis municipals i
d’enllumenat públic.
Volia comentar, per una altra banda, que l’empresa concessionària del servei d’aigua
potable, també en cas que hi hagi alguna deficiència, alguna averia greu en la xarxa de
distribució d’aigua potable, també té un servei de reparació 24 hores al dia, 365 dies.
Volia comentar que també tenim contractes del servei de neteja viària de recollida de
residus i el servei de manteniment de zones verdes en els quals, a part de l’horari
habitual de treball dels operaris, que és en horari de jornada de matí, tenim servei tant les
tardes com el cap de setmana. Volia comentar que d’aquests dos contractes, tant el de
neteja viària com el de zones verdes també preveuen que, en cas d’alguna incidència
greu, imaginem-nos, tan debò que no passi, que algun dia es produeix alguna inundació
forta aquí al Masnou, doncs les empreses concessionàries d’aquests dos contractes
haurien de posar tots els mitjans humans i materials a disposició de l’Ajuntament per
actuar amb el que l’Ajuntament li encomani. També volia comentar que hi ha altres
contractes, com el contracte de manteniment de via pública, que també preveu en cas de
voreres, asfalts, que hi hagi algun esborrany d’actuacions en un termini màxim de 24
hores i exigeixen altres contractes com el de manteniment de clavegueram, manteniment
de jocs infantils i contra incendis, que també per temes urgents, diguem-ne, poden
prestar el servei amb caràcter excepcional. Volia comentar també, finalment, que està
previst que d’aquí a final d’any s’incorpori, a través d’uns plans d’ocupació, personal a la
Unitat de Manteniment, que esperem que això ens permeti, diguem-ne, posar al dia
feines que tenim endarrerides. I, finalment, volia comentar que a la proposta de
pressupost per a l’exercici 2016, hi ha previst un pla d’inversions de millora de via pública
que esperem que ben aviat el podem notar els ciutadans del Masnou.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, doncs primer volia agrair a les persones que donaran
suport a la moció i lamentar que tot sembla indicar que no serà aprovada. Jo lamento que
el redactat no sigui gaire clar o que les explicacions que hàgim donat, tant en el Ple
passat com a la comissió informativa passada, no hagin estat prou clares. Perquè en cap
moment el grup municipal de Ciutadans està demanant la creació o la convocatòria de
places noves de personal per crear una nova Àrea de Manteniment, ni està demanant
més recursos econòmics a l’Àrea de Manteniment, sinó que dintre de l’Àrea es faci un
grup diferenciat perquè es dediqui només a tasques extraordinàries i urgents i que
aquesta tingui un pressupost dintre del mateix pressupost que té Manteniment, perquè
pugui portar a terme aquesta feina. És l’únic que demanem. Això no és una mesura
electoralista tenint en compte que falten tres anys i mig per a les eleccions municipals,
semblaria una mica ridícul, doncs, presentar-la ara a tres anys i mig, suposo que
haguéssim esperat a presentar-la quan quedés poc per a les eleccions, que la gent
pogués tenir un record més pròxim de les accions que fa el grup de Ciutadans. Però bé,
puc entendre que altres grups així ho vegin.
Per tant, nosaltres no demanàvem augmentar costos, simplement el que volíem és
reorganització de l’Àrea de Manteniment perquè entenem que la falta de manteniment al
municipi és una qüestió ja històrica, que això afecta totes les instal·lacions a tots els
equipaments municipals i ens fixàvem més en els temes urgents, perquè jo sé que els
temes urgents, al marge dels contractes que ha mencionat el regidor corresponent, que hi
ha serveis urgents. Lògicament, les urgències que surten al dia a dia, jo crec que l’Àrea
de Manteniment les està cobrint, òbviament, no les deixarem sense cobrir. El que volia és
que es fes un protocol, és diferenciés personal; perquè, en definitiva, la majoria de les
urgències se solen repetir; per tant, l’especialització d’aquest personal faria una brigada
més eficient. En definitiva, iniciar un servei que, a la llarga, podria no només solucionar
molts dels problemes urgents que puguin sortir en el dia a dia del municipi, sinó que, a
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més, els complís o els resolgués de forma més eficient. Per molt que aquest personal es
dediqués a aquestes qüestions, com aquestes qüestions que puguin sortir de caràcter
urgent, si no són urgents igualment s’acabaran arreglant, responent una mica el que deia
la companya del Partit Socialista, això no vol dir que hagin de buscar més personal per
cobrir aquelles coses que faran, sinó que simplement dintre de l’organigrama, dintre de la
relació d’actuacions a fer unes es faran en un dia i les altres al cap de dos mesos i, per
tant, no és que hi hagi menys feina i menys personal, serà el mateix personal distribuït en
diferents actuacions.
També lamento, però espero que només hagi passat en aquesta ocasió, també lamento
que una moció que l’hagin passat a Comissió Informativa encara a dia d’avui hi hagi
grups municipals que hagin presentat o hagin manifestat dubtes, perquè en definitiva si
va passar per Comissió Informativa és per això, per mirar de resoldre dubtes. I si ha
d’estar dos, tres, quatre, cinc mesos més a la Comissió Informativa per seguir treballantla, per la nostra part no hi ha cap inconvenient. Jo suposo que l’Equip de Govern devia
tenir molt clara la seva postura o fa no gaire que deu tenir-la molt clara i deu pensar, bé,
perquè no millor seguir treballant-la. La portem al Ple ja i així la rebutgem i a “otra cosa
mariposa” que diuen. Nosaltres estem pel parer de treballar en general, lògicament, i pel
parer de presentar les iniciatives que creiem; perquè, a diferència del que diu el nostre
company Màxim, nosaltres també creiem que l’oposició ha de fer una funció d’impuls i,
per tant, de mocions d’aquest tipus són necessàries i si aquestes han de passar a
Comissió Informativa no tindran cap problema i que duri la Comissió Informativa el temps
que duri. Que s’estudiï a fons i que si finalment la mateixa comissió estableix que s’ha de
rebutjar, s’ha de rebutjar; però que la gent o els grups municipals o els regidors no es
quedin amb dubtes; perquè, en definitiva, llavors no sé si valdrà la pena ja passar-ho a
Comissió Informativa. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem a la votació.
El Sr. Màxim Fàbregas
Per al·lusions. Ja sabem que per les eleccions municipals falten més de tres anys, tres
anys i molts mesos, però per a les generals falten seixanta i escaig dies. Per tant, des
d’aquest punt de vista seguim mantenint que hi ha la possibilitat que la moció tingui
també l’interès electoralista que he dit també, que era legítim.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Quim Fàbregas, amb brevetat si us plau.
El Sr. Joaquim Fàbregas
No, jo entenc les paraules que el senyor Francisco Avilés ha adreçat ara en el plenari.
Però el primer punt jo crec que queda claríssim que diu que es creï dintre el Departament
de Manteniment una brigada de manteniment exprés, dotada de personal i recursos
econòmics propis i diferenciats. Si això no és demanar un increment de recursos
econòmics si més no, que jo entenc que és per contractar personal, doncs no ho sé.
Entenc la seva explicació, però jo crec que la seva explicació es contradiu amb el primer
acord.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Avilés, si vol precisar també.
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El Sr. Francisco Avilés
Ja et dic, lamento si la redacció de la moció no és la més acurada, però em sembla que
va quedar resolt la idea principal de la moció a la comissió informativa. Però bé, no
entrarem més en el tema.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs si els sembla ara sí que passem a la votació.
Resultat: La moció queda rebutjada per 13 vots en contra, 4 vots a favor i 3 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals de C's (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors) i la CUP-PA (2
regidores) hi voten en contra.
Els grups municipals d'ICV-EUiA-E (1 regidor) i PSC-CP (2 regidors) s'abstenen.
8. Moció presentada pel Grup Municipal de C's per canviar la ubicació de certes
activitats lúdiques a la zona d'Ocata
La Sra. Stella Parodi
Sí, gràcies senyor alcalde, bona nit a tothom. Val a dir que hi ha dues esmenes
presentades pel Grup d’Esquerra Republicana que han quedat incorporades a la moció i
que la llegiré ja amb les esmenes incorporades.
La senyora Stella Parodi Barriga llegeix la moció següent:
“Atès que els darrers anys s’han realitzat una sèrie d’activitats lúdiques al sector de
Voramar I, concretament a l’avinguda Maresme, davant el parc de la Nimfa, consistents
en concerts de música que duren fins la matinada.
Atès que aquests concerts concentren un elevat nombre de joves del Masnou i d’altres
poblacions.
Atès que hi ha constància de moltes queixes veïnals amb motiu de l’elevat soroll que
provoquen aquestes activitats musicals i que resulten especialment molestes quan més
avançada és la nit.
Atès que aquest grup municipal celebra les activitats que els joves organitzen en el nostre
municipi i en concret les que organitzen als jardins de la Nimfa, on l’assistència de públic
és considerable i exitosa.
Atès que esdeveniments s’han d’harmonitzar amb el descans dels veïns de la zona
d’Ocata propera al lloc on s’hi celebren.
Atès que existeix un espai molt proper als jardins de la Nimfa on s’hi podrien
desenvolupar aquestes activitats amb una afectació veïnal pràcticament nul·la.
Atès que aquest espai és a Voramar II, on hi ha connexió per diferents punts amb
seguretat, tant per la zona del passeig marítim fent ús del pas elevat de vianants de
davant Caprabo o per l’interior, pels carrers de Teià o Camí del Mig, carrers aquests que
ja són utilitzats actualment per a estacionament els dies d’activitats a la Nimfa.
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Atès que aquestes activitats comptarien amb la deguda vigilància com fins ara s’ha fet al
sector de Voramar I.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
És per tot això exposat, que el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía
del Masnou (C’s) proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1-Que per a l’any 2016 s’estudiï el canvi d’ubicació de les activitats lúdiques de Festa
Major, revetlles i la resta de festes joves que s’organitzen regularment al sector de
Voramar I, contemplant entre altres ubicacions el sector de Voramar II.
2-Que es comuniqui aquest acord les entitats de joves i en especial a totes aquelles
implicades en l’organització d’aquests esdeveniments.
3-Que es publiqui la moció i els seus acords mitjançant els canals de comunicació
habituals de l’Ajuntament.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna esmena presentada?
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, nosaltres hem presentat dues esmenes a la moció de C’s, ara reformada amb les
propostes del Govern:
La primera proposa afegir, com a proposta d’acord primer:
“Incloure al pressupost d’inversions per a l’any 2016, una partida destinada a la
construcció d’una nau polivalent a l’àmbit dels antics PP 12 i PP3 que podria donar-hi
cabuda i a altres activitats a realitzar tant per les entitats de joves com per l’Ajuntament i
per la resta d’entitats del municipi.”
I la segona proposa és substituir la proposta d’acord primer de la moció, que ara seria
segona, pel següent redactat:
“Que, per a l’any 2016, una comissió, formada per representants veïnals, d'entitats joves i
de l'Ajuntament, estudiï les diverses possibilitats de canvi d'ubicació de les activitats
lúdiques de Festa Major, revetlles i la resta de festes joves que s’organitzen regularment
al sector de Voramar I, amb l’objectiu d’aconseguir una ubicació alternativa per a
aquestes activitats que permeti fer compatible la seva realització i el respecte als drets
dels veïns i veïnes de la zona.”
Creiem que és una obligació del conjunt del consistori treballar per donar una sortida
definitiva als problemes que es plantegen a la moció de C’s. Una sortida que, a la
vegada, permeti oferir solucions a altres dèficits que s’han plantejat en diverses ocasions
amb motiu d’esdeveniments importants al municipi com ara aplecs de sardanes, trobades
col·lectives, mesures d’oci alternatiu al jovent del Masnou en cap de setmana per facilitar
que romanguin al municipi sense el risc que comporten els desplaçaments a altres
municipis, etcètera.
Per això, la nostra primera esmena proposa fer calaix perquè, en un màxim de tres anys,
fos realitat una nau polivalent, situada en el sector que ara està ocupant l’actual fàbrica
de DOGI.
Una nau que, vull recordar, ja estava pensada i prevista pel govern de PSC, ERC i ICVEUiA en el període 2003-2007 i que també estava pressupostada pel govern de PSC i
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ICV-EUiA en el període 2007-2011 i que el Govern de CiU i ERC va decidir paralitzar
només prendre possessió l’any 2011.
Per altra banda, i atès que la construcció de la nau no es faria de manera immediata, el
nostre grup creu que s’ha de cercar una solució provisional als problemes plantejats a la
moció de C’s i creu que la millor manera d’encertar aquesta solució és que s’impliquin tots
els sectors interessats. D’aquí la proposta de la comissió formada per representants dels
veïns, de les entitats de joves i de l’Ajuntament perquè acordin una ubicació alternativa
per a aquestes activitats mentre no es disposi de la ubicació definitiva. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, sobre les esmenes presentades pel Grup d’Iniciativa hi ha alguna
intervenció? Per part de la ponent alguna explicació sobre l’esmena?
La Sra. Stella Parodi
No, que es passi a votació.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs passaríem a votació de l’esmena.
En aquest punt de l’ordre del dia s’absenta de la sala la senyora Sandra Miras.
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA.
Resultat: Es desestima la proposta per 11 vots en contra, 3 vots a favor i 5 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (1 regidor) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en
contra.
El Grup Municipal de C’s (3 regidors), CUP-PA (1 regidora) i PP (1 regidor) s’abstenen.
En aquest punt de l’ordre del dia s’incorpora a la sessió la senyora Sandra Miras.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs ara, si els sembla passaríem al debat de la moció. Hi ha alguna intervenció sobre
la moció. Senyora González.
La Sra. Mònica González
Gràcies. Bona nit un altre cop. Volia esmentar que el nostre grup va demanar informes
tant a mobilitat com a la Policia local referent a aquest tema. Els informes no descarten el
canvi d’ubicació, però ens generen massa dubtes actualment i creiem que és un tema
que s’ha de treballar a fons per les seves conseqüències. Per això, votarem a favor de
l’esmena, però se’ns dubte ha millorat el text i sempre és millor estudiar les possibilitats
d’actuar sense coneixements. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part d’Iniciativa.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, per anunciar que ens abstindrem en la votació, però no només perquè les esmenes
s’hagin rebutjat sinó pel que significa aquest rebuig. Al rebutjar-les, els grups que hi han
votat en contra es neguen a la recerca d’una solució definitiva, però el que és més greu, i
en aquest cas fa referència al tema de la comissió que s’ha negat que es creï, és que en
un moment en el qual tothom, i entre aquest tothom hi ha els grups que han votat en
contra, s’omple la boca parlant de participació, transparència i, en aquest temps, molt
especialment del dret a decidir ―ERC, CiU i C’s, no, C’s s’ha abstingut― s’hagin negat,
amb el seu vot en contra, al fet que els afectats més directament per la moció ―veïns,
veïnes i entitats joves― puguin exercir el seu dret a proposar i decidir sobre un tema que
és absolutament del seu interès.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Per part de la CUP, senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres hi estem en contra totalment! Enviar el jovent a fer festes al Mcdonalds és
criminal. És una zona insegura i apartada del poble que només pot portar problemes. Fins
i tot la Ninfa, la Ninfa ja està massa apartada. Concerts a la Ninfa n'hi ha poques
vegades, hem d'acceptar que en el món hi ha vida i no pot haver silenci 365 nits a l'any.
És ridícul que les festes del Masnou se celebrin quasi a Premià. Molts dies tenim
sardanes a casa, les festes del casal d'avis, les de Ca n'Humet, el Sónar del Fòrum, i la
vida és així i viure en una societat implica això. Apartar la festa és fer creure que al
Masnou no existeix jovent i, concretament, jovent que s'autoorganitza per tenir un oci
proper i de qualitat, o creure que aquests no han de tenir espais d'oci. Aquestes polítiques
són les que han portat a l'actual situació de l'oci juvenil. En fi, rotundament no, no
allunyarem més les festes del poble. Per tot això, no votarem a favor d’aquesta moció, ja
que pensem que oblida, relega i expulsa el jovent i les festes populars encara més enllà
del poble.
El Sr. Jaume Oliveras
Continuaríem. Per part del Govern, senyora Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, gràcies senyor alcalde. Només, bé, aclarir que el propòsit de la moció, entès per
aquest Govern, ha estat atendre una problemàtica veïnal que tenim en una zona concreta
al Masnou, en un moment determinat també temporal. És la zona Ninfa, situat al sector
de Voramar I. Aquest Equip de Govern és conscient de la problemàtica que hi ha, per
això són les nombroses trobades que fem quasi de forma habitual amb els veïns
d’aquesta zona. També per això, nosaltres el que ja volíem i els vam transmetre és que ja
estem començant, bé, a intentar trobar una nova ubicació, bàsicament per pal·liar, doncs,
tots aquests efectes negatius de les festes, que sí que ens agraden i que sí que estem
pel jovent, però hi ha unes conseqüències negatives que les hem de pal·liar; perquè el
descans també és primordial per als nostres conciutadans. I, en aquest sentit, vam
intentar, i han estat acceptades pel ponent, unes esmenes que creiem que milloraven en
el sentit que no ens limitéssim a una zona, sinó que estudiéssim diferents zones que
tenim al Masnou, per poder ubicar aquestes activitats lúdiques. Esmenes que han estat
incorporades i, per això, la votació de l’Equip de Govern serà favorable.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la ponent, senyora Parodi.
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La Sra. Stella Parodi
Gràcies. Sí, aquesta moció es va presentar també perquè teníem coneixement que
s’havien presentat més de 70 signatures de veïns queixant-se de la problemàtica que
portava celebrar, sempre en el mateix lloc, tal com vaig dir en la meva intervenció, en els
jardins de la Ninfa, les festes de Festa Major, etc. En cap moment estem dient nosaltres
que estem en contra que els joves celebrin cap tipus de festa, que se celebri, però que es
busquin també altres ubicacions. Altres ubicacions a part de Voramar. Això és el que diu
la moció. Suposo que us l’heu llegida i si no jo us aclareixo, diu altres ubicacions i que en
cap moment estem en contra que no es facin festes per al jovent, al contrari, ens agrada i
que això continuï si és el que exactament vosaltres demanàveu.
I, després, volia donar gràcies als grups que votaran a favor d’aquesta moció, perquè així
és una manera de donar solucions a les queixes i a les demandes dels veïns sobre
aquest tema. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Parodi. Per tant, si els sembla passaríem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 17 vots a favor, 2 vots en contra i 1 vot
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 (1 regidor) s’absté.
9. Moció presentada pel Grup Municipal de C's per potenciar les relacions dels
ciutadans amb l'Administració a través de nous recursos tecnològics.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Per manifestar que la moció la retirarem, però no l’oblidem, la
seguirem treballant per a futures ocasions.
Resultat: Aquesta moció es retira de l'ordre del dia.
10. Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, CiU i ICV-EUiA-E de
suport al president Mas, l'exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu
de la seva imputació per l'organització del 9N
El senyor Jaume Oliveras i Maristany 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.
“El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país.
Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem
acudir a les urnes en un procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La
resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se
contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de
Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene
Rigau.
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El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots
tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar
durant el proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es
commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de
quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions,
prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la
inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics,
sense precedents a l’Europa del segle XXI.
Per tot el que s’exposa, els grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord pel Masnou – Moviment d’Esquerres (MES) proposen
al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la
consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre
el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar
processos democràtics.
3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament del Masnou amb el dret democràtic del poble
de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol,
a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir (si
n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans
públics municipals.”
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna intervenció per part dels grups municipals? Senyor De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, anticipo que hi votarem en contra. Per si algú ho dubtava.
Bé, el senyor Mas va celebrar una consulta que havia estat suspesa pel Tribunal
Constitucional, per unanimitat de tots els seus membres. Així, ni tenia competències i se li
va indicar explícitament, tal com ell ho volia plantejar. Sembla, doncs, que va incomplir la
legalitat per desobeir, per prevaricar i sembla que dos delictes més, malversació i alguna
més. Jo em centraré en la desobediència i la prevaricació. Desobeir està clar, li van dir
una cosa i va fer la contrària, dins de llei, dins de llei no l’ha de fer. La primera per
suposat.
I la segona, al tractar-se d’una autoritat, el senyor Mas, recordem que és la màxima
autoritat de l’Estat a Catalunya com a president de la Generalitat, va incomplir els seus
deures com a servidor públic, fent un abús d’autoritat, fet que està sancionat pel codi
penal. El codi penal, el que busca és la protecció tant del ciutadà com de l’Administració.
De fet, el punt àlgid possible i segurament il·legal, ja ho decidiran en el seu cas el tribunal,
va venir precedit d’una sèrie d’afirmacions àmpliament difoses i repetides per tots els
mitjans catalans. Mitjans, en general, ben subvencionats i àmpliament dotats
econòmicament a costa dels nostres impostos. Mitjans, tals, que van estar durant un
temps llarg manifestant i aprofundint sobre el dret a decidir, programes múltiples de ràdio,
el poble de Catalunya. El poble de Catalunya sembla que és tot el poble de Catalunya,
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parlaven en nom de tots. Després s’ha vist en nom de qui parlaven i de qui no, Catalunya
ha de fer el seu propi camí, la sobirania com a nació, un nou estat d’Europa, un
eufemisme per un tirar endavant no res, la creació d’estructures d’estat que ningú ha
autoritzat i no tenen cap consentiment legal per fer-les, etc.
Bé, doncs fruit de tot això. el senyor Mas i els seus col·laboradors estan testificant davant
de la justícia, justícia que és igual per a tots. Justícia que emana de la legalitat i alhora del
nostre estat de dret democràtic i europeu, no hi ha altres camins amb els estats moderns.
Tampoc hi ha excepcions en els estats moderns, dins del procés judicial, el senyor Mas, i
dins del procediment establert s’escoltarà les parts, seran assistits per uns lletrats, es
podran defendre, podran presentar proves a favor i en contra i podran defensar els
arguments que els van portar a dur a terme aquesta consulta quan en el seu moment
se’ls va notificar que no es podia fer. Des del PP i com a demòcrates denunciem l’intent
d’obstrucció i pressions a les justícies que hem viscut i hem vist en els mitjans de
comunicació, com la manifestació davant de la seu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, fet que considerem extremadament greu. Extremadament greu i inacceptable
per a una societat com la nostra, regida pel principi de legalitat. Tinguin clar que cap
innocent serà condemnat, però també cap culpable escaparà de l’acció de la justícia, com
ha de ser en qualsevol estat democràtic. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del grup socialista, senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Ja en una altra ocasió els hem criticat tant a vostès com al
PP per aquesta obsessió malaltissa de veure qui la té més gran, ja sigui la bandera, l’urna
o la denúncia.
No compartim l’acció que està fent el PP de la crisi catalana. No entenem com el PP, que
primer va dir que el 9N era un acte sense cap tipus de valor ni importància ―una
pantomima, va dir―, després va denunciar els organitzadors convertint-los en víctimes i
herois i donant tàcitament validesa a l’acte, no ho entenem.
I no ha estat l’única acció criticable o reprovable del PP, des de la recollida de signatures
contra l’Estatut a mantenir discursos diferents segons fos l’autonomia: la seva o dels
altres. Recursos a un Tribunal Constitucional qüestionat contra normes catalanes obviantne d’idèntiques o similars en altres parts d’Espanya.
A Catalunya, però, no ens quedem curts. Portem ja uns quants anys de circ que donen
per escriure un llibre d’humor, des de la Grossa de Nadal, la loteria nacional que no toca
a cicles de conferències amb noms tant suggerents com “España contra Cataluña: una
mirada històrica”, els selfies amb la musa de la independència, la Sra. Karmele
Marchante, que després d’esprémer la teta a Espanya ha vist possibilitats per ací, o el
cartell oficial de la Generalitat per a la Diada, amb una pintura rupestre de 7.000 anys
d’antiguitat i presentada com “una de les primeres representacions artístiques de la
col·lectivitat a Catalunya”.
I la darrera que han protagonitzat, de forma conjunta, va ser aquí a prop, al balcó de
l’Ajuntament de Barcelona, amb la guerra de les banderes, amb actituds més que
reprovables i la mirada riallera, còmplice i perversa del president en funcions. Riure per
no plorar.
Ha passat el 9N, s’ha ocupat la Diagonal, la Gran Via i la Meridiana, hem votat tantes
vegades que hem perdut el compte, i estic segur que tenim el rècord Guinness.
Roda el món i torna al Born i mai més ben dit. Alguns parlen de revolució, però en realitat
estem pujats en una sínia, una nòria d’aquelles que, dirigides per un ruc, treuen aigua
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d’un pou en benefici de l’amo: posin vostès el nom a cadascun dels personatge de la
metàfora. Diuen que passem pantalles, però a la realitat tornem a ser on érem, més
afeblits, desconcertats i dividits.
Ara tenim un Govern provisional i uns guanyadors que no han complert cap de les seves
expectatives i que resten en mans de les CUP, que acabaran fent president el Sr. Mas i
sinó preguin nota, perquè els ho recordaré.
I ara una més, gràcies de nou al PP, més manifestacions, reivindicacions, crits i xerinola,
més arguments envers els seus rivals.
Si Catalunya cap dia arriba a ser independent no m’estranyaria que declaressin algun dia
festa en honor dels barons del PP, que tant van contribuir al procés, tal vegada el 28 de
desembre, per si de cas, prenguin nota que la idea és meva i potser em pot servir en un
futur, apunti, si us plau, Sr. Secretari, que no se n’oblidin, que això tal vegada em pot
servir d’alguna cosa. Deixem la broma. I ara què? I ara? Qui governa ara? Qui afronta els
problemes de les catalanes i dels catalans? A qui els preocupa els problemes de debò?
No donarem suport a aquesta moció com no en donarem a cap altra que vagi en aquest
sentit, i vull recordar les que van presentar el plenari passat tant el grup municipal del PP
per la “Defensa del estado de derecho y la cohesión de España” o el Govern sobre la
sobirania fiscal i el Correllengua.
Llavors ja vaig dir als dos parts que representaven els dos extrems, els dos exemples
radicals d’allò que no es pot fer en política: és ni tan sols dialogar, ni tan sols intentar
arribar a un acord.
Els ho vaig dir, i els ho torno a repetir, que la política és per enraonar i cercar el consens i
cap de vostès ni els que representa vostè ni el que representen vostès, senyor alcalde,
han tingut mai la voluntat d’asseure’s i parlar, i així estem ara.
I, de nou, tornem-hi. Prenguin nota, perquè aquesta forma d’entendre la política ens
abocarà al desastre. Vull avançar que el nostre grup ens abstindrem. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, ara parlarem los buenos catalanes, que som els de la CUP. El nostre suport va
encarat a tota aquella gent que en algun moment de la seva vida ha tingut problemes
amb la justícia espanyola, aquest no és el primer judici polític que hi ha a l'Estat.
Ara mateix hi ha més de 800 persones privades de llibertat per defensar justament això:
la llibertat i la justícia del poble.
No reconeixem com a vàlides les institucions judicials de l'Estat espanyol; per tant, els
seus tribunals i les seves imputacions no ens haurien d'afectar.
La manca de democràcia evident a l'Estat espanyol fa que no puguem legitimar els seus
tribunals; per tant, anar a declarar als seus tribunals és una mostra de servilisme cap a
aquest Estat.
Considerem que va ser el poble qui, amb la seva pressió, va provocar el 9N i la seva
realització, no només en Mas, ni el seu equip.
L'ús partidista de les institucions judicials no el fa només l'Estat espanyol, també el
Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l'Artur Mas al capdavant, quan interposa un
recurs entre la Fiscalia, el Parlament de Catalunya, la Generalitat i Manos Limpias contra
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l'absolució dictada per l'Audiència Nacional el juliol de 2014 a les persones condemnades
per encerclar el Parlament el 15 de juny de 2011.
Aquesta condemna comporta en alguns casos fins a tres anys de presó. La Generalitat
no només va denunciar aquelles persones que reclamaven una societat més participativa
i lliure, sinó que no recordem cap gest de solidaritat d'aquestes persones cap a les que
han patit i pateixen en l'actualitat presó o processos judicials per raons purament
polítiques.
Recordem també, la Llei de partits, aprovada al 2002, amb el vot a favor de CiU, aquesta
llei, suposa privar de drets civils una part de la població, és ambigua i imprecisa amb
articles que poden, i ja ho han fet, emprendre processos d'il·legalització de partits polítics
que propugnin el canvi de principis constitucionals o de lleis de forma pacífica. Els sona
d'alguna cosa això? Efecte bumerang? Aquesta doble moral ens fa impossible que
defensem aquestes persones.
Tenim memòria i si volem tirar endavant amb el procés, l'hem de tenir molt fresca i molt
present. Aquesta moció és pur servilisme cap a Artur Mas i cap als seus i no beneficia res
i a ningú, simplement serveix per desviar l'atenció del procés i fer herois els esmentats.
Nosaltres volem canviar aquestes institucions injustes, de dalt a baix; per tant, no ens
demanin que les legitimem, ni que les justifiquem. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Entenc que el seu posicionament serà contrari?
La Sra. Sandra Miras
Una abstenció.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Per part de Ciutadans, senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, només per manifestar, per raons òbvies, que votarem en contra de la moció. En
definitiva, m’uneixo a les manifestacions que han realitzat els companys d’abans del Partit
Popular i Partit Socialista, que en gran part compartim i que, per tant, crec que no cal
reiterar.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Ara toca, com diu algú de tant en tant. Bé, nosaltres no només votarem a favor de la
moció sinó que, a més a més, som un dels grups que n’avalen la presentació al plenari.
I creiem que sí que ho podem fer en política. Afortunadament, amb la intervenció tant
exuberant del nostre company Ernest, nosaltres no hem rebut, jo estava preparat per
rebre, no sabia per on em vindrien les bufetades, però no ens n’ha tocat cap i ens en
congratulem. I per què votarem a favor de la moció i hem volgut signar-la en el moment
de la presentació? Doncs perquè creiem que, potser altres no ho creuen igual, el que està
succeint avui a Catalunya és un fet molt greu en la història de la democràcia al nostre
país. Mai s’havia donat el cas en què, com està passant aquests dies, representants
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legítims d’un país siguin imputats per una acció tan democràtica, és el nostre parer, com
és fer tots els possibles per donar la paraula al poble a qui representen.
El Govern central, donant una vegada més mostres claríssimes d’intransigència i ceguesa
política, no només ha posat tots els bastons que ha pogut davant les rodes del procés per
a l’exercici del dret a decidir del poble català, sinó que, en celebrar-se la consulta del 9N,
va donar instruccions a la Fiscalia de l’Estat perquè, en contra de l’opinió dels fiscals
catalans, presentés una querella contra tres representants del poble de Catalunya per,
com ells argumenten, haver desobeït les sentències del Tribunal Constitucional. Però això
no és tot: per si els falla aquest mecanisme, s’han atrevit, abusant de la seva majoria
absoluta al Congrés dels Diputats per modificar la llei del Tribunal Constitucional, em
sembla que avui mateix l’aprovava el Senat, de manera que aquesta modificació permeti
al Govern acusar de desobediència aquells representants públics que, en la seva opinió,
desobeeixin les sentències del Tribunal Constitucional. I la nostra pregunta és, la
pregunta en l’aire: Es denunciarà el Govern de l’Estat a ell mateix per les seves contínues
desobediències a sentències dictades pel Tribunal Constitucional a qui tan diu defensar?
Està, doncs, molt clar que ICV-EUiA havia de signar la moció i que ha de donar el seu vot
a favor. Perquè aquest vot a favor és un vot a favor de la democràcia, del dret a decidir i,
a la vegada, és un vot radicalment contrari a l’immobilisme dels governs centrals, i molt
especialment del govern actual, que s’entesten a impedir que el poble de Catalunya pugui
opinar respecte de quin és el destí que vol per a ell mateix i que, quan no aconsegueixen
el seu objectiu, utilitzen els mecanismes de l’Estat de manera barroera per criminalitzar
els seus adversaris polítics.
Ara bé, que ningú es confongui. Aquest és un vot que, com diu la moció, expressa el
suport del nostre grup a tres càrrecs públics que han estat encausats per haver posat les
urnes el 9N. És un vot de denúncia a l’escassa, per no dir nul·la, voluntat democràtica del
Govern de l’Estat i és un vot de compromís amb l’exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya. Però que ningú interpreti aquest vot com un vot de suport a l’acció política del
dia a dia, ni en el cas del president Mas, ni en el cas de l’exvicepresidenta Ortega, ni
tampoc en el cas de la consellera Rigau.
L’exvicepresidenta Ortega és la responsable directa de totes les retallades salarials i de la
degradació de les condicions de treball de tots els treballadors públics. La consellera
Rigau és la responsable directa de les retallades en l’ensenyament públic (beques
menjador, ajuts a les famílies, subvencions als ajuntaments, entre ells el del Masnou, per
escoles bressol municipals i escoles de música, subvencions als ajuntaments, retallades
de plantilles en centres públics, augment de les hores lectives del professorat, retard en el
cobriment de les baixes als centres d’ensenyament, subvencions a centres privats que
segreguen alumnes per sexes, i altres minúcies més).
I el president Mas? El president Mas és el director d’orquestra d’un Govern que té com a
conseller de Sanitat l’antic màxim dirigent de les mútues privades, un conseller que
recordem que en la seva primera intervenció pública, quan encara no hi havia nou govern
a l’Estat va dir que ell suggeriria al nou Govern de l’Estat que forcés a tots els espanyols
a que subscrivissin un pòlissa en una mútua privada perquè així la sanitat pública no
tindria tanta despesa. I que té com a conseller de Finances un senyor que es dedica a
privatitzar els bens públics a qualsevol preu, valgui com a exemple la venda d’edificis de
la Generalitat que després el comprador lloga a la mateixa Generalitat per un termini i un
import que fa que, al final del lloguer, el Govern de Catalunya hagi pagat més del que va
obtenir per la venda i, el que és més greu, hagi perdut la propietat dels edificis.
Un director d’orquestra que ha tingut com a conseller d’Interior una persona que ha negat
per activa i per passiva la responsabilitat dels Mossos d’Esquadra en l’incident que va
deixar sense un ull Esther Quintana. I, per no estendre’m més, un director d’orquestra
que en les seves millors èpoques, 2011 i 2012, quan governava amb el suport del PP a
Catalunya, com el nostre company Federico recordarà, era posat com exemple del PP
d’Espanya, aquests amb els qui ara es baralla, com a rei de les retallades.
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El nostre vot és un vot exclusivament relacionat amb els fets del 9N i per això volem
deixar clar que aquest vot no es pot barrejar amb el nostre més contundent rebuig a les
polítiques desenvolupades pel Govern del president Mas entre els anys 2011 i 2015, unes
polítiques que creiem l’invaliden com a candidat a la reelecció i que, per tant, no comptarà
amb el nostre vot favorable per a la seva elecció, cosa que probablement altres dels
presents en aquesta sala no podran dir o, si ho diuen, després igual han de rectificar i
“Donde dije digo, digo Diego”. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Condeminas, en nom dels grups que formen el Govern.
La Sra. Noemí Condeminas
Gràcies. Bona nit. Jo pensava cenyir-me al que portava escrit, però amb les intervencions
que hi ha hagut em permetré la llicència, si així se’m permet, de fer quatre apunts abans
de llegir-la. Per un moment he tingut, com els nens petits, un caramel a la boca; però se
m’ha fos molt ràpid. Perquè és clar, he tingut l’alegria de veure que, per poques vegades,
amb Iniciativa anem de costat; però, és clar, ha durat el que dura. Sí, sí, cap problema,
només era fer l’apreciació. No obstant això, li agraeixo el vot favorable, perquè entenem
que per damunt de tot hi ha la democràcia.
No entenc tampoc l’ambigüitat de la CUP. I ho he de dir així perquè avui he pogut estar
davant del Palau de Justícia i he estat acompanyada i gaudint del dia, bo i que era un dia
molt difícil, doncs, de molts membres de la CUP i, per tant, m’ha sorprès, doncs, el
posicionament de la CUP del Masnou. Però, evidentment, ho respectarem tot.
Respecte al PSC, només volia dir-li que sí que hi ha extrems, però potser el problema el
tenen vostès que no saben on són a hores d’ara.
I respecte al PP, només diré una cosa, estats moderns i Espanya, això no pot anar
acompanyat. I quan parla de mitjans subvencionats, només li diré, i vostès ens diuen que
nosaltres subvencionem mitjans? Potser que s’ho facin mirar, senyor De las Heras.
I ara sí que em permeto ja llegir el que teníem previst per avui.
Promoure aquesta moció ha estat, se’ns dubte, quelcom que pensàvem que no hauríem
de fer mai en democràcia. Perquè judicialitzar les urnes és un fet del tot inacceptable.
Tenint la majoria a les urnes i al Parlament, el consens polític i la mobilització ciutadana, i
també tota la veu municipal, era la nostra responsabilitat fer que el 9N fos una festa de la
democràcia, com així va ser. Cal recordar-los a tots que el 96 % dels municipis catalans
van aprovar mocions de suport a la consulta del 9N. I que l’escassa qualitat democràtica
de l’Estat espanyol, que és qui practica una instrumentalització absolutament partidista de
les institucions judicials, és la que ens ha portat avui a viure un moment de ruïnosa
vergonya democràtica. La diferència és que mentre uns s’esuden en la via judicial i fan
política a cop de legislar, altres donen la cara i es posen al capdavant per donar la veu al
poble, i quan els ataquen surten i no se n’amaguen. No pot ser de cap manera que el
president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau estiguin imputats
senzillament per donar la veu a la gent. La democràcia ha de ser la garantia absoluta de
tota la societat. I aquest episodi que ha succeït avui és del tot inacceptable i molt greu. I
no cal dir que s’ha de retreure la falta de sensibilitat i l’evident ignorància que demostra
l’Estat espanyol si tant avui el president Mas, un dia que es compliria el 75 aniversari de
la mort del president Companys, afusellat per les tropes franquistes al Castell de
Montjuïc.
No obstant això, miri, senyors del PP, els haurem d’estar molt agraïts. Avui alguns de
nosaltres hem tingut el plaer d’acompanyar el president en tant amarg trànsit, i hem pogut
emocionar-nos i viure i veure com tots els ideals i colors aquí representats, que eren molt
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diferents, érem tots una sola veu. Cada cop que ens ataquen ens fan més forts. Cada cop
que ens fan caure ens aixecarem més ràpid, cada cop que intentem separar-nos ens
uniran més. El que és ben clar és que aquest procés és imparable, li piqui a qui li piqui,
encara que alguns no ho vulguin entendre. Perquè vivim en democràcia i aquest procés
no és dels polítics, ni del Parlament, ni del senyor Mas, és del poble. Perquè d’allà on va
néixer i és el poble qui empeny i qui l’impulsa. Això és política en majúscules, perquè la
força d’aquest poble és imparable. Per tant, el 9N som tots, i hem de seguir treballant i
deixeu-me que acabi dient que, avui més que mai, per Catalunya.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Condeminas. Passaríem, si els sembla, a la votació. Jo crec que
les exposicions han estat clares, tenen deu segons, perquè no em sembla correcte que
en mocions d’aquestes característiques donem tantes voltes i repetim, perquè jo sóc
partidari, com a alcalde, que fem, que debatem mocions de política general, però no ens
confonguem, som l’Ajuntament del Masnou. I, per tant, tenim les competències que tenim
i, per tant, siguem conscients de les nostres limitacions i demanaria que les intervencions
aquesta segona volta no excedeixin els trenta segons, si no els retiraré la paraula.
El Sr. Francisco de las Heras
Bé, vostè és qui mana en l’ordre del Ple, jo no dic res. Jo només em manifesto per
al·lusions. Respecte al senyor Suñé, bé, ja trobarà la seva equidistància, que jo he sabut
treure. Respecte del PP, ha anomenat PP, PP, bé, jo entenc les posicions de la ponent,
és lògica si jo la respecto. Respecti’m també la nostra.
I respecte ala intervenció de la CUP, m’ha quedat un dubte. Han parlat de 800 persones
encarcerades. A què es referíem?
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Federico. Senyor Suñé, amb molta brevetat, si us plau.
El Sr. Ernest Suñé
Seré breu, primer per dir-li al senyor Màxim Fàbregas que hi he fet referència perquè amb
el resultat que va tenir amb Podemos, ja en va tenir prou, no cal que estigui més.
Respecte a la senyora Condeminas, representant diu, on està el PSC? Miri, el PSC està
representat el Parlament. On no sé on estan són vostès, que han quedat engolits com
Saturn va engolir els seus fills. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé, per la seva brevetat. Alguna intervenció més? Doncs, si els i
sembla, els agraeixo les curtes intervencions. Senyora Miras, molt breu.
La Sra. Sandra Miras
Sí, molt breu. Per al·lusions, no sé quines, perquè nosaltres aquest senyor no l’hem
al·ludit, ni tan sols al seu partit.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras, per la seva precisió. Per tant, si els sembla, passem a la
votació de la moció.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 12 vots a favor, 4 vots en contra i 4 vots
d’abstenció.
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Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors) i ICV-EUiA-E (1
regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals de C's (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra.
Els Grups Municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (2 regidors) s'abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. I si, els sembla, hi ha una moció presentada per urgència abans de
finalitzar aquest Ple. Per si algú no en disposa, la distribuiríem.
Fora de l’ordre del dia, els grups municipals d'ERC-AM-MES, CiU i ICV-EUiA-E
presenten la moció següent:
Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, CiU i ICV-EUiA-E en motiu
del 75è aniversari de l'assassinat del president Lluís Companys i Jover. Justícia
universal i memòria històrica
La Sra. Sílvia Folch
Sí bé, justificar la urgència, queda justificada pel dia d’avui, 15 d’octubre. Commemorem
el 75 aniversari de l’assassinat del Molt Honorable President Lluís Companys i creiem
que avui és la data en la qual havíem de presentar aquesta moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, passaríem a votar la urgència.
Resultat: Aprovada la urgència per majoria absoluta, 12 vots a favor i 8 vots en contra.
Votació: Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors) i ICVEUiA-E (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP
(1 regidor) hi voten en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Si els sembla, llegiríem la moció i si hi ha alguna intervenció també demanaríem la
màxima brevetat i passaríem immediatament a la votació. Alguna explicació de la
urgència? Imagino que no. Senyor Avilés, endavant.
El Sr. Francisco Avilés
Bé, clar, jo no sé quants anys fa que sabem que avui seria el 75 aniversari de l’assassinat
d’aquest senyor. No en tinc ni idea, però suposo que ja fa una mica temps, no? O sigui
que entenc que d’urgència poca. Suposo que s’hauran recordat d’aquest senyor perquè,
justament, al senyor Mas l’han fet declarar avui, que sinó segurament aquest pobre,
doncs, ja no hagués passat ni pel Ple. O sigui, una mica curiós que la urgència vingui
donada per un tema polític que res té a veure.
El Sr. Jaume Oliveras
No, només sense ànim d’entrar en debat, recordo que cada any se celebra l’aniversari de
l’assassinat del president Companys. S’ha celebrat aquí al Masnou, s’havia celebrat anys
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enrere i també se celebra cada any al Fossar de les Moreres aquest homenatge al
president màrtir. Si els sembla, passaríem a llegir la moció amb la més rapidesa possible.
El senyor Jaume Oliveras llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
El dia 15 d’octubre es commemora el 75è aniversari de l’assassinat del molt honorable
Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats franquistes en l’única
sentència d’aquest tipus a un president d'una nació democràticament escollit a la història
d’Europa, sentència que continua encara sense declarar-se nul·la per part de l’Estat
Espanyol.
Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat dels
tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap valor
jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu pel qual
el Ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor
dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res
per anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels tribunals militars, entre ells el que
condemnava el President Companys.
D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el recurs
de revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada pel
Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència dictada
pel Consell de Guerra d’Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena de mort el
President Companys, perquè considerava que ambdues sentències eren inexistents i
nul·les de ple dret, en haver estat dictades per tribunals il·legítims conforme la llei
52/2007.
D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs de
l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de
França s’han fet per les actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial,
així com pel fet d’haver col·laborat amb el General Franco. Un menyspreu que es veu
agreujat quan 75 anys després de la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els
documents que van ser confiscats continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a l’Arxiu
d’Àvila, enlloc d’haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, institució que és la
seva legítima propietària.
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els represaliats
en situació d’indefensió , és a Argentina on els represaliats i les víctimes del franquisme
guarden la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini en la coneguda
‘Querella Argentina’. Una querella on també hi ha la causa contra el President Companys
a instàncies d’Esquerra Republicana, que participa de la denúncia contra l’Estat espanyol
amb l'objectiu de restituir la figura del President Companys i erigir-la com a icona de la
justícia universal.
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que no
és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat d’aquestes
certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la Memòria
Històrica, amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. Com dèiem,
Alemanya i França han demanat perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació
de Lluís Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu judici.
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha reparat
com cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers de víctimes de
totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de l’Estat
Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la
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sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar totes aquelles
actuacions per a reparar el seu honor.
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra és
una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia".
En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
acords següents:
Primer. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques
pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat de
Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles actuacions
oportunes perquè l’honor del President Companys sigui reparat.
Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor
dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar
com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals
declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia General de l'Estat
en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment administratiu necessari
perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat als efectes
legals procedents.
Tercer. Subsidiàriament, instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la llei
d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal Militar amb la finalitat d’incorporar entre els
requisits habilitants per procedir a la revisió d’una sentència ferma, la declaració
d’il·legitimitat realitzada conforme a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per
la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir
persecució o violència durant la guerra i la dictadura, així com la Llei Orgànica del Poder
Judicial, per atorgar la legitimació activa al Govern de l’Estat per si mateix, o a través de
la Fiscalia, per interposar el recurs de revisió de les sentències declarades il·legítimes.
Quart. Reclamar a l’Estat Espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís Companys
requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba confiscada a l’arxiu
d’Àvila.
Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de
Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president elegit
democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s’hauria de fer al
fossar del Castell de Montjuic.
Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina mentre
no siguin reparades moralment les famílies.
Setè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del
Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu, a
l’ONU, a les associacions de recuperació de la memòria històrica, i a les entitats,
associacions i col·lectius del municipi.”
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna intervenció? Senyor De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Bé, nosaltres no som partidaris del radicionalisme atès que a Espanya la transició al 1975
i després de la mort del general Franco, van tancar uns episodis que s’havien produït
quaranta anys abans de la seva mort i que van culminar en una Guerra Civil fratricida de
l’any 36 al 39. Lluís Companys va ser un dels actors en aquest escenari, en el qual va
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participar, des del meu punt de vista, de forma molt desgraciada i en el qual com a actor
es pot dir que va ser un de les tantes part que hi van haver dins de la condemna, dins de
la Guerra Civil. Jo entenc els seus polítics i assimilats perquè hi ha els polítics d’esquerra
i els assimilats dels costats, avui especialment amb el catalanisme rupturista que li
vulguin fer un homenatge. Cadascú té les seves icones i les seves figures i cadascú té
dret a creure en allò que li sembli millor. Malgrat això, ens sorprèn el tall argumental
exhibit per les parts en aquesta moció. Em sorprenen evitar frases com aquestes: la lluita
pels drets universals de la pau, del treball i la justícia de Lluís Companys, que estan
descontextualitzades amb els seus fets i les seves accions durant aquests períodes dels
anys trenta i escaig. Ens sorprèn el desdibuixament de la seva figura, ara idealitzada, que
passen de puntetes una sèrie de temes que penso que van ser prou greus liderats pel
senyor Companys i que penso que val la pena recordar i refrescar amb un acte com
aquest.
Ell va ser advocat de la CNT, va defensar la gent de la CNT condemnada per terrorisme,
va ser fundador del comitè de milícies antifeixistes de Catalunya l’any 1936, va ser
responsable de la creació de les xeques aquí Barcelona, va ordenar la creació, senyor
Companys, del comitè militar l’any 1936, el qual hi va entregar unes milícies, les quals va
armar, va entregar 20.000 fusells i va agafar 8.000 voluntaris. Va tenir per cap de policia
un tal senyor Miquel Badia, els que han estudiat una mica d’història ho tindran més fresc,
i va convertir la prefectura en un lloc on es van torturar i van haver-hi molts màrtirs aquí a
Barcelona. Va donar un cop d’estat a l’any 1934, il·legítim, amb 107 morts, etc. Va ser
ministre de la Marina d’Espanya també, o sigui va ser ministre o sigui, a part d’això, va
ser ministre d’Espanya. Va armar els anarquistes, va confiscar els béns de l’Església i de
ciutadans honrats i, el 5 d’agost del 1936, va requisar 500 fàbriques per implementar el
que és el comunisme llibertari. Una de les 500 era de la meva família, ho poso aquí
perquè tenim plens coneixements d’això.
Durant el seu mandat van ser assassinats 8.129 catalans, la majoria sense judici, i entre
ells el tercer president de la Generalitat, el senyor Jiménez Arenas. Bé, etc. Va crear, a
algú li sonarà el que són els Omells de Na Gaia, uns camps de concentració que es van
crear sota el seu mandat i amb molts escrits de gent que hi va passar per allà, etc. Podria
continuar amb un llarg etc., però penso que no val la pena. El revisionisme històric té les
coses que. bé, cadascú ho pot veure de la seva manera. però hi ha una sèrie de fets que
penso que s’han de parlar, s’han d’explicar i s’han de conèixer i no idealitzar de la forma
que s’està fent. Nosaltres pensem que el revisionisme no és bo, temes de fa tants anys
s’han de tancar i que aquestes icones que vostès tenen, jo els les respecto però no les
comparteixo, com poden comprovar, en absolut. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la CUP alguna intervenció?
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres demanàvem si es podia votar per punts. Ho vam dir aquesta setmana, i
demanem si ens donen resposta de si es pot votar per punts, perquè en cas que acceptin
això, nosaltres voldríem suprimir els tres primers punts, ja que considerem que no hem
d’instar l’Estat espanyol a res, i ara explicarem perquè.
En primer lloc, volia dir que no els van armar, els anarquistes, sinó que es van armar ells
sols, segueixo.
El Govern espanyol està mancat d’uns mínims valors democràtics i de justícia envers el
poble català. Els pactes polítics de les elits catalanes i espanyoles que van caracteritzar
la transició política de la dictadura feixista van establir unes bases polítiques i judicials de
continuïtat.
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L'Estat espanyol mai no ha sigut un interlocutor ni amable, ni respectuós, ni fiable i, a
més, s’ha produït una involució política i judicial que converteix en estèril qualsevol
iniciativa que demani la mínima reparació o condemna del règim feixista anterior.
És per aquest motiu que trobem inútil qualsevol petició que vagi en la línia de la reparació
i/o condemna per part de qualsevol govern espanyol.
No oblidem que els pactes entre les elits s'han fet, i es fan, per enriquir-se a costa del
poble i la classe treballadora. D’altra banda, l’únic efecte que tenen aquesta mena de
sol·licituds és fer palès a la societat catalana el menyspreu i el maltractament al qual ens
han sotmès els diferents governs i institucions espanyoles, durant molts anys. Ens
sembla una actitud victimista que perpetua el sotmetiment i la queixa: actituds impròpies
per als representants d’un poble que ha demanat, de manera clara i contundent, un
trencament amb aquell estat pseudodemocràtic. No reconeixem la legitimitat democràtica
d’un govern i unes institucions que han demostrat, sobradament al llarg dels darrers
quaranta anys, que no pensen renunciar al seu passat feixista com a element
conformador de la seva essència política i jurídica.
Per això, demanem la retirada dels punts 1, 2 i 3, ja que s’adrecen al Govern espanyol tot
demanant reformar les seves lleis.
També demanem que el punt 4 es modifiqui en el mateix sentit: que en comptes
d’adreçar-se al Govern espanyol s’adreci al Tribunal Internacional de Justícia de La Haia,
per tal que insti l’Estat espanyol a retornar tots els documents relatius al president
Companys. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres som signants de la moció perquè compartim
absolutament el seu contingut i, per tant, hi votarem a favor.
Creiem, malgrat el que altres han opinat, i anunciem el nostre vot contrari en el cas que
es demanés retirar els tres primers punts d’acord. Amb tot el respecte per la seva opinió,
que sí que és imprescindible exigir al Govern de l’Estat que adopti les mesures jurídiques
i polítiques necessàries perquè s’anul·li la sentència a Lluís Companys i perquè l’honor
del president sigui reparat, ho creiem.
També creiem imprescindible exigir al Govern de l’Estat espanyol que modifiqui la Llei
52/2007, perquè no només es reconeguin, com diu la moció, i ampliïn els drets dels qui
van patir persecució sinó també perquè faci possible que el Consell de Ministres després
pugui expedir el certificat de nul·litat. I també creiem necessari instar el Govern de l’Estat
espanyol a modificar la Llei d'enjudiciament criminal i la Llei processal militar. I no ens
agrada el Govern espanyol, però creiem de justícia que siguin els mateixos qui van
permetre que es jutgés i condemnés persones innocents, no només el president
Companys, els que rectifiquin i facin possible la reparació que es mereixen aquestes
víctimes i les seves famílies. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyora Condeminas.
La Sra. Noemí Condeminas
Gràcies. Bona nit de nou. No seré jo qui faci tota la contra al que ha dit el senyor De las
Heras. Potser el nostre alcalde, que d’història en sap una estona llarga, podria rebatre’l
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molt millor que jo. Només volia dir-li que probablement la llista de greuges que el
franquisme va fer, no només al senyor Companys sinó a moltíssims catalans i altres
espanyols, no només els catalans d’aquí, vaja!, doncs, és segur molt més llarga que la
que vostè ha citat avui.
Dit això, el president Lluís Companys és un president que va ser enxampat per la
Gestapo alemanya, entregat a la justícia espanyola i torturat. El president va ser afusellat
per demòcrata, per catalanista, per sindicalista, per obrerista i per republicà. I quaranta
anys després, a la fi del franquisme, ningú ha demanat perdó i no s’ha anul·lat el judici ni
la sentència. Tristament, doncs, cal avui seguir reivindicant. Encara que el senyor Frans
Avilés ens deia que ens n’hem recordat avui, doncs jo no sóc una gran historiadora però li
ben prometo que hi ha dates que un recorda i, per tant, vostè en recordarà unes,
nosaltres les altres. Li demano que es respecti.
És una vergonya que la por al franquisme duri encara fins avui. Que l’Estat espanyol, el
segon país del món en nombre de persones enterrades als fossars sense identificar, sigui
incapaç de reconèixer el magnicidi i anul·lar definitivament l’infame judici pel qual va ser
condemnat el president Companys. És per això, doncs, que avui exigim també des del
Masnou l’anul·lació del judici al president Companys, president màrtir que morí per
Catalunya i que avui fa 75 anys de la seva mort i que tenim més present que mai els seus
ideals, la seva força i l’amor per la terra catalana. Dignifiquem, doncs, amb aquesta moció
el seu record i el de tots aquells que descansen en fossars i no volen, ni han de ser
oblidats.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si de cas, abans de passar a la votació entenc que la petició de la CUP
de votar per separat no seria atesa i es votaria en global la moció. Mantindríem la moció
completa, per tant la votaríem sencera, si els sembla.
Jo, abans de passar a votació, sense voler entrar en polèmiques perquè senyor De las
Heras, no vull entrar en polèmiques perquè vostè ha encetat molts temes i que jo mateix
podria estar temptat a rebatre’ls tots, des d’un punt de vista històric i des d’un punt de
vista científic, si em permet la paraula. Però vostè ha fet la típica intervenció del
revisionisme històric. No entrarem en debat en aquest tema perquè crec que ara en
aquest moment no és el marc. Ahir, precisament, podria haver vingut a la conferència
d’ahir del senyor Josep Cruanyes, que vam fer a la sala capitular i era un marc adequat
per debatre sobre la figura d’en Companys, una figura apassionant amb moltes facetes,
amb moltes contradiccions, també; però que va morir amb dignitat pel que representava,
pel país i com a president de Catalunya, com s’ha dit abans. És l’únic cas en la història en
que un president escollit democràticament és afusellat després d’una guerra. I crec que
ens honora com a ajuntament poder avui votar aquesta moció i haver pogut celebrar ahir,
a la vigília del 15 d’octubre, un acte d’homenatge al president Companys, que crec que és
el que es mereix per part de tots els catalans i catalanes, independentment de la
valoració de les diferents circumstàncies històriques que recordo que van ser molt difícils i
que va actuar sempre amb la màxima dignitat i complexitat que tenia; però, sobretot, amb
la màxima dignitat defensant els interessos del país i el interessos socials que també
representava aquest president. Si els sembla, passem a la votació de la moció.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 12 vots a favor, 4 vots en contra i 4 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors) i ICV-EUiA-E (1
regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (2 regidors) s'abstenen.
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L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb
mi.
[Firma01-01]

[Firma02-01]

Codi de verificació electrònic: 1217b85b-c073-4ad5-aba7-b6cfc4caf6dc
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