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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Benvinguts i benvingudes al públic assistent i les persones que ens segueixen. Abans 
d’iniciar aquest Ple ordinari, voldria manifestar en nom de tot el consistori de l’Ajuntament 
del Masnou el nostre condol per la mort del jove de 13 anys que es va produir, veí d’aquí 
del Masnou, el passat diumenge al terme municipal de Teià pel qual vam decretar tres 
dies de dol. Per tant, demanaria si poguéssim fer ara un minut de silenci en memòria 
d’aquest jove masnoví i en suport a la seva família.  
 
1. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents: 
 
ALCALDIA 
 
L'Ajuntament expressa el seu condol per la mort d'un noi del Masnou, al municipi 
de Teià 
L'Ajuntament del Masnou expressa el seu condol per la mort del jove, de 13 anys i veí del 
Masnou, que va morir diumenge accidentalment a una fàbrica abandonada de Teià. 
L'Ajuntament va decretat tres dies de dol oficial i les banderes van onejar a mig pal fins 
ahir. 
 
El noi, que va accedir al recinte acompanyat de tres amics, va pujar a la teulada i el 
sostre va cedir. El menor va caure des d'una alçada de prop de 10 metres. 

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
Jornades Enlaira’t 
Entre els dies 3 i 5 de maig, van tenir lloc les jornades Enlaira’t, adreçades a promoure 
l’empresa, l’emprenedoria i els nous projectes emergents. El concepte d’enguany ha estat 
l’aplicació de l’economia circular en l’àmbit empresarial: com es poden optimitzar i fer 
sostenibles tots aquells recursos empresarials que es tenen a l’abast. L’alcalde, Jaume 
Oliveras, va tancar l’acte, també en nom de l’alcalde de Teià, Andreu Bosch, i el d’Alella, 
Andreu Francisco, presents a l’acte, lloant la visió moderna que les jornades han sofert 
sobre l’emprenedoria. La regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Folch, va donar la 
benvinguda al conferenciant i va agrair l’esforç que any rere any fan els organitzadors i 
els empleats municipals dels tres ajuntaments. 
 
Signatura de conveni 
El passat dijous, 16 de maig, es va signar el conveni de col·laboració amb l’entitat 
Federació de Comerç, Turisme i Indústria. 
 
TURISME 

 
Presentació del Pla municipal de turisme 
El dijous 4 de maig, es va presentar el Pla turístic del Masnou. Aquest pla estableix la 
cultura del mar, com la direcció a seguir per potenciar el municipi en matèria de turisme. 
L’acte va comptar amb l’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras; la regidora de Turisme, 
Neus Tallada, i el diputat de Turisme, Miquel Forns. 

 
SEGURETAT CIUTADANA 

 
Celebració del Dia de les Esquadres 
El divendres 28 d’abril, l’alcalde, Jaume Oliveras, amb la regidora de Seguretat 
Ciutadana, Sílvia Folch, d’altres regidors i l’inspector de la Policia Local del Masnou, van 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000005  18 de maig de 2017 

 

4 

assistir al Dia de les Esquadres, per reconèixer les actuacions meritòries dels membres 
d’aquest cos de Mossos d’Esquadres. 

 
Enquesta per recollir l’opinió ciutadana sobre la seguretat 
Fins al 19 de maig, l’Ajuntament del Masnou està realitzant una enquesta sobre la 
seguretat pública al municipi. S’està fent a peu de carrer a diferents punts del municipi i 
també amb trucades telefòniques i un qüestionari per Internet. 

 
BIBLIOTECA 
 
Presentació de la guia de recursos de les biblioteques 
El divendres 28 d’abril, es va presentar la guia de recursos de les biblioteques del 
Maresme 2017; Fent i desfent, aprèn l’aprenent: oficis d’abans al Maresme. L’alcalde, 
Jaume Oliveras, va donar la benvinguda al públic i va donar la paraula als encarregats de 
presentar la guia, el capità de la marina mercant, Laureano Carbonell, i l’autora del text, 
Sara Masó. 

 
Visita 
El divendres 28 d’abril, van visitar la biblioteca el grup del mòdul formatiu Reproducció i 
Arxiu del Certificat de Professionalitat. 

 
Club de lectors intrèpids 
El dimarts 2 de maig, en aquesta sessió s’ha continuat amb la lectura del llibre Ennuvolat 
amb risc de mandonguilles. 

 
Visita escolar 
El divendres 5 de maig, van visitar la biblioteca els alumnes de P5 de l’Escola Ferrer i 
Guàrdia. El dimarts 9 de maig, van ser els alumnes de P4 de l’Escola Bergantí els que 
van visitar la biblioteca. 

 
L’Hora del conte 
El dissabte 6 de maig, va tenir lloc l’hora del conte en llengua d’origen Jep lo llarg i l’Estel 
Polar, coorganitzat amb el centre UNESCO del Masnou. 

 
Club de lectura 
El dimarts 9 de maig, va tenir lloc el club de lectura La penya dels tigres. 

 
Aula d’estudi nocturna 
Des del passat dilluns 15 de maig i fins al 22 de juny restarà oberta l’aula d’estudi 
nocturna d’estiu. L’horari serà, de dilluns a dijous, de 20.30 a 1 h de la matinada i 
dissabtes i diumenges, de 18 h a 1 h de la matinada. L’aula ha començat sense 
incidències. 
 
“La biblioteca al laberint” 
Des del passat dilluns 15 de maig i fins al 2 de juny, podeu visitar aquesta exposició, que 
té com a inspiració el conte La biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges, i va sorgir de 
l'encàrrec d'il·lustrar un desplegable dins del volum del tradicionari de l'Enciclopèdia 
Catalana titulat L’univers màgic: mites i creences.  

 
Visites alumnes 
El passat dimarts 16 de maig, a les 10 h, 40 alumnes de P4 de les Escolàpies del 
Masnou, van venir a conèixer la Biblioteca municipal i el seu funcionament. La visita va 
consistir en el coneixement de la biblioteca, l’explicació d’un conte i una estona lliure de 
lectura.  
 
Club Lectors Intrèpids 
El dimarts 16 de maig, a les 17.30 h, va tenir lloc el Club Lector Intrèpids. En aquesta 
sessió els participants del club van reprendre el taller d’escriptura i els que no van assistir 
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la sessió anterior l’han iniciat. Els que van acabar el taller van aprofitar el temps per 
enllestir tasques pendents com fitxes de lectura o ressenyes. 
 
CULTURA 
 
Actes commemoratius de l’any Millet 
El dissabte i diumenge 5 i 6 de maig, van tenir lloc dos actes inclosos a la programació de 
la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre Lluís Millet. Una 
conferència organitzada per l’entitat Òmnium Cultural d’Alella, el Masnou i Teià, i un 
concert coral interpretat pel cor femení Actea, cor infantil Sant Cugat i el cor masnoví 
Scandicus. 

 
L’Ajuntament rep una donació de l’arxiu fotogràfic del Club Nàutic del Masnou 
El dijous 11 de maig, es va formalitzar la donació del fons de l’arxiu fotogràfic del Club 
Nàutic del Masnou a l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament. L’alcalde del Masnou, Jaume 
Oliveras, i la presidenta del Club Nàutic el Masnou, Glòria Aragó, van signar l’acord, en 
presència de la regidora de Cultura, Neus Tallada, i del regidor d’Esports, Jordi Matas. 

 
Signatura de conveni 
El passat dijous, 11 de maig, es va signar el conveni de col·laboració amb l’entitat AFEM. 

 
III Festival de la Música 
El passat divendres 12 de maig, va tenir lloc el III Festival de Música del Masnou: Recital 
de cançó, Millet i la seva època catalana. A la sala Joan Comellas.  
 
La soprano Rocío Martínez i el baríton Àlex Sanmartí, acompanyats al piano per Miguel 
Àngel Dionís van oferir un repertori especial amb cançons de Lluís M. Millet amb motiu 
del 150è aniversari del seu naixement. 

 
 ACTIVITATS DE LES ENTITATS 
 
Solrepercussió 
El dissabte 6 de maig va tenir lloc la trobada de grups de Percussió. 
 
Ballada de Sardanes 
El diumenge 7 de maig, va tenir lloc la ballada de sardanes a la plaça d’Ocata. 

 
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET 
 
Escola de Dansa Maribel’s 
El dissabte 29 d’abril, amb motiu del Dia Internacional de la Dansa, l’escola de dansa i 
gimnàs Maribel’s va oferir un repertori de ball. 

 
Experiències 
El diumenge 30 d’abril, el nou espectacle de Pep Bou, Experiències, va omplir de màgia 
l’escenari amb només tres elements: sabó, aigua i música. 

 
Adam i Eva 
El diumenge 7 de maig, va tenir lloc la versió més atrevida d’Adam i Eva, de la mà de 
Iago Pericot. L’acte va comptar amb la presència del diputat de Cultura, Juanjo 
Puigcorbé; l’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, i la regidora de Cultura, Neus Tallada. 

 
Heavy x xics  
El passat diumenge 14 de maig, pares i infants van gaudir d’un concert heavy amb 
versions dels temes més famosos de la història del rock adaptades als més petits. 

 
 
 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000005  18 de maig de 2017 

 

6 

 
PATRIMONI 

 
Consell de Patrimoni 
El consell es va celebrar el dilluns 15 de maig de 2017, a les 12 h, a la sala de reunions 
de l’Ajuntament, pg. de Prat de la Riba, 1.  
 
Van assistir-hi un total de 6 membres del Consell més la regidora de Cultura, la Sra. Neus 
Tallada i Moliner; l’alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, i la secretària, la Sra. 
Cristina Espuga. 
 
Els temes tractats durant la reunió van ser: 
1. L’aprovació de l’esborrany de l’acta anterior del dia 6 de juliol de 2016. 
2. Presentació de la memòria d’activitats i projectes en l’àmbit del patrimoni de l’any 

2016. 
3. Presentació actualitzada del programa d’actuació en l’àmbit del patrimoni per a l’any 

2017 i de les activitats per la commemoració del 150è aniversari del naixement del 
músic Lluís Millet i Pagès.  

4. Torn obert d’intervencions. 
 

MUSEU 
 
Dia Internacional dels Museus, 18 de maig 
Avui se celebra el Dia Internacional dels Museus i per commemorar el dia, l'Ajuntament 
ofereix dues visites guiades a les exposicions que volen recrear la vida i el context en què 
es va formar el mestre Millet. “Lluís Millet i Pagès, una vida i els seus anhels” reuneix, a la 
Casa de Cultura, documents procedents del Centre de Documentació de l'Orfeó Català i 
“El Masnou del mestre Millet”, a la seu de Gent del Masnou, mostra imatges i objectes del 
moviment coral i l'ambient en què va créixer el compositor. 

 
ENSENYAMENT 

 
Inici període sol·licituds preinscripció escoles bressol 
El dimarts 2 de maig, es va iniciar el període de preinscripcions a les escoles bressol 
municipals. 
 
Signatures de convenis 
El dimecres, 3 de maig, es van signar els convenis de col·laboració amb centres 
educatius del Masnou. 
 
Publicació llistes veremades definitives 
El dimecres 3 de maig, es van publicar les llistes veremades definitives del procés 
d’admissió als ensenyaments de 2n cicle. 
 
Inici preinscripció a l’EMUMM 
El dijous 4 de maig, es va iniciar el període de presentació de les sol·licituds de 
preinscripció a l’EMUMM, per al curs 2017-2018. 
 
Acte d’Escola Nova XXI, Cap a on anem? 
El passat dia 10 de maig, a les 18 h, un centenar de docents dels centres educatius de 
primària i secundària del Masnou varen assistir a la projecció del documental Most Likely 
to Succeed, que va tenir lloc a la sala Joan Comellas. L’acció s’emmarca dins el 

programa Escola Nova 21 (aliança per un sistema educatiu avançat). 

 
La iniciativa va ser promoguda per dos centres educatius del Masnou, Escolàpies i 
Sagrada Família, adherits al programa Escola Nova 21, conjuntament amb la regidoria 
d’Ensenyament, i va comptar amb la implicació de tots els centres de primària i 
secundària a l’hora d’organitzar la projecció del documental. 
 

http://www.escolanova21.cat/
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La regidora d’Ensenyament, Meritxell Blanch, va obrir l’acte i va donar la paraula a la 
directora de xarxes del programa Escola Nova 21, Marina Gay, perquè presentés el 
documental Most Likely to Succeed (2015). 
 
IGUALTAT 

 
L'Ajuntament del Masnou commemora el dia contra la LGTBIfòbia 
Ahir dimecres, 17 de maig, es va commemorar el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la 
Lesbofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia (LGTBIfòbia) i l'Ajuntament del Masnou va mostrar, 
un cop més, el seu compromís pel respecte a la diversitat sexual fent visible la bandera 
multicolor del col·lectiu, tant a l'edifici consistorial com a d'altres equipaments municipals. 
També es va fer una modificació especial del grafit que hi ha actualment al mur proper a 
l'edifici de Roger de Flor i una postal commemorativa que s’ha repartit als equipaments 

 
INFÀNCIA 

 
El Masnou celebra el Dia Internacional de les Famílies 
El dia 15 de maig es va celebrar el Dia Internacional de les Famílies, establert per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1994. L’Ajuntament ha organitzat 
diverses activitats entorn a aquesta data. 
 
ESPORTS 

 
Caminada dels 3 pobles 
El diumenge 7 de maig, es va celebrar la dotzena edició de la Caminada dels 3 pobles. 
Els alcaldes dels 3 pobles: el Masnou, Jaume Oliveras; Alella, Andreu Francisco, i Teià, 
Andreu Bosch, van fer la caminada en companyia dels participants. També van ser-hi 
presents els regidors delegats d’esports, Jordi Matas, del Masnou; Jordi Casanovas, de 
Teià i Glòria Mans, d’Alella. 

 
Adjudicació de places al Fakaló 2017 
El dilluns 8 de maig es va celebrar el sorteig d’assignació de les places del Casal Artístic i 
Campus Esportiu Fakaló 2017. 

 
Signatura convenis entitats 
El passat dimecres, 17 de maig, es van signar els convenis de col·laboració amb entitats 
esportives (Club de Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou i el Consell Esportiu del 
Maresme). 
 
SALUT PÚBLICA I CONSUM 
 
L’Ajuntament fomenta l’ús de les escales 
L’Ajuntament del Masnou s’ha sumat al programa A la feina, fem salut. Pugem escales!, 
del Departament de Salut de la Generalitat. L’objectiu d’aquest projecte és integrar 
l’activitat física a la rutina diària tot fomentant l’ús de les escales a l’entorn laboral. 
 
Signatura convenis entitats 
El passat dimecres, 10 de maig, es van signar els convenis de col·laboració amb les 
entitats de salut (Esquima, Disma, Afibromare, Fundació Maresme) 
 
L'OMIC informa dels aspectes de consum que han de complir els establiments de 
restauració 
L'arribada del bon temps ve acompanyada de la proliferació de les terrasses als 
establiments de restauració així com de la instal·lació de les guinguetes a la platja. Per 
aquest motiu, l’Oficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC) vol recordar els 
aspectes de consum que han de complir els establiments de restauració (bars i 
restaurants), tant per assegurar-ne el compliment per part dels establiments com el 
coneixement per part dels consumidors i usuaris.  
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MEDI AMBIENT 
 

Trencament de l’emissari submarí de la depuradora 
El 26 d’abril, es va produir un trencament a l’emissari submarí de la depuradora, que va 
provocar fuites d’aigües residuals. En conseqüència, l’Ajuntament del Masnou ha prohibit 
el bany a la zona afectada. 
 
MOBILITAT I VIA PÚBLICA 
 
Repartiment de nous adhesius de la zona taronja 
Des del passat dimarts 9 de maig, l’Ajuntament està enviant els distintius identificadors 
per a l’estacionament gratuït en aparcaments de zona taronja. 

 
URBANISME I ACTIVITATS 
 
Nova eina de consulta ràpida sobre els tràmits d’inici d’activitats econòmiques 
L’Ajuntament ha posat en marxa una pàgina web de consulta ràpida sobre els tràmits i la 
documentació necessària per iniciar una activitat econòmica al municipi. 
 
2. Donar compte de la designació de la portaveu del Grup Municipal de la CUP-PA 
 
Vist l’escrit presentat amb número de registre d’entrada E-2017/5165 de data 16 de maig 
de 2017, pel qual es designa la Sra. Rosa Subirats Naval com a portaveu del Grup 
Municipal de la CUP-PA i la Sra. Sandra Miras Martínez com a suplent. 
 
Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
El secretari general dona compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 810, de data 24 d'abril de 2017, al número 945, de data 10 de maig de 
2017. 
 
Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 
4. Donar compte de l'informe corresponent al primer trimestre de l'any 2017 sobre 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès 
conforme a allò establert per l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 
El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:  

 
“Informe del primer trimestre de 2017 sobre compliment de terminis de pagament 
d’obligacions pendents 
 
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà d'emetre un 
informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que inclourà 
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb 
incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex següent: 
 
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre els pagaments realitzats en el trimestre tant dins 
com fora del període legal de pagament, les factures o documents justificatius pendents 
de pagament al final del trimestre, que inclou un resum del nombre i la quantia global de 
les obligacions pendents amb incompliment de termini. 
 
D’acord amb allò establert per l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
redactat d’acord amb la modificació introduïda pel número 1 de la disposició addicional 
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setena de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul 
al creixement i de la creació d’ocupació, que estableix que “l’administració tindrà 
l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les 
certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat...”, les dades del 
present informe de morositat s’han calculat tenint en compte com a data de referència de 
càlcul, la data d’aprovació de les factures. 
 
Normativa aplicable: 
  

 Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.  

 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector públic. 

 Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel que es 
regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el 
valor afegit.”  

 

Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que es celebri.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
5. Donar compte de la gestió i tramesa dels acords contraris a objeccions (art.218.3 
TRLHL) a la Sindicatura de Comptes 
 
Vist l’informe de l’interventor núm. 36/2017, signat en data 28 d’abril de 2017, el qual es 
transcriu tot seguit: 
 
“Atès l'article 218 Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, modificat per la Llei 
27/2013, 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que 
disposa el següent en relació als informes sobre resolució de discrepàncies: 
 
“1. L'òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel 
president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de 
les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. El dit informe s'atendrà 
únicament a aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la funció fiscalitzadora, sense 
incloure qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi. 
El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la 
corresponent sessió plenària. 
 
El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seva 
actuació. 
 
2. Sense perjudici de l'anterior, quan hi hagi discrepàncies, el president de l'entitat local 
podrà elevar la seva resolució a l'òrgan de control competent per raó de la matèria de 
l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera. 
 
3. L'òrgan interventor ha de remetre anualment al Tribunal de Comptes totes les 
resolucions i acords adoptats pel president de l'entitat local i pel Ple de la Corporació 
contraris a les objeccions formulades, així com un resum de les principals anomalies 
detectades en matèria d'ingressos. A la esmentada documentació ha d'acompanyar, si 
s’escau, els informes justificatius presentats per la corporació local.” 
 
Vista la següent relació de resolucions adoptades per l’Alcaldia, per delegació d’aquesta, 
segons el règim de delegació de competències, i per Junta de Govern amb reparaments 
de la Intervenció sobre el fons o la forma dels actes, documents o expedients examinats 
següents: 
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Expedients reparaments suspensius 

  Expedient Contingut expedient 

Data 
Informe 
Interventor Data acord Departament 

1 X2016000027 

Contracte menor del servei de cobertura sanitària als actes lúdics, 
culturals o esportius Q2866001G CREU ROJA ESPANYOLA per 
import 12,342,00 euros 05/04/2016 JGL 17/04/2016 SALU - Salut Pública 

2 X2016001727 
Contracte menor de manteniment de clavegueram : B08173411 
CORPORACIÓN CLD STUR S.L. per import 17.791,25 euros 18/04/2016 JGL 28/04/2016 

MANT - Manteniment i 
Serveis Municipals 

3 X2016002050 
Contractació abalisament 2016. B55028195 SERVEIS MARÍTIMS 
PROMAR SL per import 14.662,78 euros 12/05/2016 JGL 12/05/2016 MEDI - Medi Ambient 

44 X2016004585 

Contractació del servei d'informació del CIRD: G60729084 
ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FUNDACIÓ PRIVADA CTALANA, 
per import 2.900,00 euros 25/10/2016 JGL 03/11/2016 IGUA - Igualtat 

5 X2016005083 
Relació ADO núm. 108 VIALITAT Y SERVEIS B64311913 per import 
1.799,71 euros 22/11/2016 DA 23/11/2016 INTE - Intervenció 

6 X2016005637 

Conveni de col·laboració per a la prestació de serveis postals i 
telegràfics entre la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA 
A83052407 per import 12.500,00 euros 19/12/2016 JGL 22/12/2016 SECE - Serveis Generals 

7 X2016005660 
Aprovació del contracte menor de la dinamització del Club de 
Feina . G64147184 FUNDACIÓ IRES per import 11.000,00 euros 20/12/2016 JGL 22/12/2016 

PROM - Promoció 
Econòmica 

8 X2016005711 
Relació ADO núm. 124 de VIALITAT Y SERVEIS B64311913 per 
import 5.540,94 euros 19/12/2016 DA 19/12/2016 INTE - Intervenció 

 
Expedients reparaments no suspensius 

  Expedient Contingut expedient 

Data 
Informe 

Interventor Data acord Departament 

1 X2016000866 Variables Febrer 2016 import 97.548,65 euros 25/02/2016  DA 25/02/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

2 X2016001846 Variables Nòmina Abril 2016 import 15.972,26 26/04/2016 DA 26/04/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

3 X2016001954 Abonament indemnització jubilació import 42.765,34 euros  13/05/2016 DA 16/06/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

4 X2016002300 Variables i Nòmina Maig 2016 import 18.506,37 euros 26/05/2016 DA 27/05/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

5 X2016002802 Variables i nòmina Juny 2016 import 22.542,82 euros 21/06/2016 DA 28/06/2017 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

6 X2016003266 Nòmina Juliol 2016 import 31.045,08 euros 19/07/2016 DA 20/07/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

7 X2016003704 Nòmina Agost 2016 import 18.103,64 euros 25/08/2016 DA 25/08/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

8 X2016004185 Nòmina Setembre 2016 import 16.236,73 euros 23/09/2016 DA 26/09/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

9 X2016004775 Nòmina Octubre 2016 import 17.702,73 euros 25/10/2016 DA 26/10/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

10 X2016005379 Nòmina Novembre 2016 import 19.375,42 euros 25/11/2016 DA 25/11/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

11 X2016005718 Nòmina Desembre 2016 import 109.496,43 euros 20/12/2016 DA 21/12/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

 
Anomalies detectades en matèria d'ingressos 

  Expedient Contingut expedient 

Data 
Informe 

Interventor Data acord Departament 

1 X2016000894 

Modificació del preu públic 2 - Per serveis i activitats esportives, i 
per utilització de les instal·lacions del Complex Esportiu 
Municipal, per tal d'anul·lar algunes quotes de l'apartat de 
lloguer d'instal·lacions, clarificar curset natació infants, reducció 
abonaments i la gestió. 01/03/2016 JGL 17/03/2016 REND - Rendes 

2 X2016000965 
Modificació del preu públic 8-FAKALÓ-Casal i Campus, per tal 
d'adequar-ne les quotes, descompte i l'apartat de gestió i ingrés. 02/03/2016 JGL 17/03/2016 REND - Rendes 

 

Primer.- Donar compte al Ple dels expedients de reparament suspensius, aixecar 
suspensió i aprovació de les propostes aprovades per Resolució de l’Alcaldia o Junta de 
Govern, que tot seguit es relacionen:  
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  Expedient Contingut expedient 

Data 
Informe 
Interventor Data acord Departament 

1 X2016000027 

Contracte menor del servei de cobertura sanitària als actes lúdics, 
culturals o esportius Q2866001G CREU ROJA ESPANYOLA per 
import 12,342,00 euros 05/04/2016 JGL 17/04/2016 SALU - Salut Pública 

2 X2016001727 
Contracte menor de manteniment de clavegueram : B08173411 
CORPORACIÓN CLD STUR S.L. per import 17.791,25 euros 18/04/2016 JGL 28/04/2016 

MANT - Manteniment i 
Serveis Municipals 

3 X2016002050 
Contractació abalisament 2016. B55028195 SERVEIS MARÍTIMS 
PROMAR SL per import 14.662,78 euros 12/05/2016 JGL 12/05/2016 MEDI - Medi Ambient 

4 X2016004585 

Contractació del servei d'informació del CIRD: G60729084 
ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FUNDACIÓ PRIVADA CTALANA, 
per import 2.900,00 euros 25/10/2016 JGL 03/11/2016 IGUA - Igualtat 

5 X2016005083 
Relació ADO núm. 108 VIALITAT Y SERVEIS B64311913 per import 
1.799,71 euros 22/11/2016 DA 23/11/2016 INTE - Intervenció 

6 X2016005637 

Conveni de col·laboració per a la prestació de serveis postals i 
telegràfics entre la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA 
A83052407 per import 12.500,00 euros 19/12/2016 JGL 22/12/2016 SECE - Serveis Generals 

7 X2016005660 
Aprovació del contracte menor de la dinamització del Club de 
Feina . G64147184 FUNDACIÓ IRES per import 11.000,00 euros 20/12/2016 JGL 22/12/2016 

PROM - Promoció 
Econòmica 

8 X2016005711 
Relació ADO núm. 124 de VIALITAT Y SERVEIS B64311913 per 
import 5.540,94 euros 19/12/2016 DA 19/12/2016 INTE - Intervenció 

 

 
Segon.- Donar compte al Ple dels expedients de reparament no suspensius i aprovació 
de les propostes aprovades per Resolució delegada de l’Alcaldia, segons el règim de 
delegació de competències, que tot seguit es relacionen: 
 

  Expedient Contingut expedient 
Data Informe 
Interventor Data acord Departament 

1 X2016000866 Variables Febrer 2016 import 97.548,65 euros 25/02/2016  DA 25/02/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

2 X2016001846 Variables Nòmina Abril 2016 import 15.972,26 26/04/2016 DA 26/04/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

3 X2016001954 Abonament indemnització jubilació import 42.765,34 euros  13/05/2016 DA 16/06/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

4 X2016002300 Variables i Nòmina Maig 2016 import 18.506,37 euros 26/05/2016 DA 27/05/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

5 X2016002802 Variables i nòmina Juny 2016 import 22.542,82 euros 21/06/2016 DA 28/06/2017 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

6 X2016003266 Nòmina Juliol 2016 import 31.045,08 euros 19/07/2016 DA 20/07/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

7 X2016003704 Nòmina Agost 2016 import 18.103,64 euros 25/08/2016 DA 25/08/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

8 X2016004185 Nòmina Setembre 2016 import 16.236,73 euros 23/09/2016 DA 26/09/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

9 X2016004775 Nòmina Octubre 2016 import 17.702,73 euros 25/10/2016 DA 26/10/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

10 X2016005379 Nòmina Novembre 2016 import 19.375,42 euros 25/11/2016 DA 25/11/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

11 X2016005718 Nòmina Desembre 2016 import 109.496,43 euros 20/12/2016 DA 21/12/2016 
RRHH - Recursos Humans 
i Organització 

 
Tercer.- Donar compte al Ple de les anomalies detectades en matèria d’ingressos, 
aprovades per Junta de Govern, que tot seguit es relacionen: 
 

  Expedient Contingut expedient 

Data 
Informe 

Interventor Data acord Departament 

1 X2016000894 

Modificació del preu públic 2 - Per serveis i activitats esportives, i 
per utilització de les instal·lacions del Complex Esportiu 
Municipal, per tal d'anul·lar algunes quotes de l'apartat de 
lloguer d'instal·lacions, clarificar curset natació infants, reducció 
abonaments i la gestió. 01/03/2016 JGL 17/03/2016 REND - Rendes 

2 X2016000965 
Modificació del preu públic 8-FAKALÓ-Casal i Campus, per tal 
d'adequar-ne les quotes, descompte i l'apartat de gestió i ingrés. 02/03/2016 JGL 17/03/2016 REND - Rendes 

 
Resultat: En resten assabentats.  
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6. Aprovació de la concessió administrativa per a l'ocupació del domini públic 
ferroviari relativa a l'autorització d'ADIF per a l'execució de les obres ordinàries del 
projecte de millora de l'accessibilitat del pas soterrat del carrer Brasil 
 
El senyor Ricard Plana llegeix la proposta següent: 
 
“Vist que amb data 13 de desembre de 2016, es va rebre per part d’ADIF la diligència de 
notificació de la resolució per la qual s’autoritza a l’Ajuntament del Masnou la realització 
de les obres de “Mejora de los accesos del paso inferior peatonal en el pk 16/661 de la 
línea de Barcelona a Maçanet por Mataró, en el TM de El Masnou (Barcelona)”. 
SD.O.NE. 076/16.  
 
Vist que ADIF, amb data 10 de març de 2017, va presentar el document de concessió 
administrativa per a l’ocupació del domini públic ferroviari a l’alçada del PK 016/661 de la 
línia fèrria Barcelona a Maçanet per Mataró, en el qual es realitzaran les obres ordinàries 
del projecte de millora de l’accessibilitat del pas soterrat del carrer Brasil. 
 
Atès que en el document de concessió es posa de manifest que l’obra autoritzada se 
situa en domini públic ferroviari, pel que, tant la seva execució com la seva utilització 
posterior, una vegada finalitzades les obres, suposa un aprofitament especial i 
prolongable d’aquest domini públic subjecte a Concessió Administrativa de conformitat 
amb el que estableix l’article 86 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre de Patrimoni de les 
Administracions Públiques. 
 
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 document de concessió administrativa per a l’ocupació del domini 
públic ferroviari relatiu a les obres ordinàries del projecte de millora de l’accessibilitat del 
pas soterrat del carrer Brasil, d’acord amb el que preveu l’article 86 de la Llei 33/2003, de 
3 de novembre de Patrimoni de les Administracions Públiques i la Llei 38/2015 del Sector 
Ferroviari. 
 
Segon. Acceptar la concessió administrativa per a l’ocupació del domini públic ferroviari a 
l’alçada del PK 016/661 de la línia fèrria Barcelona a Maçanet per Mataró, a favor de 
l’Ajuntament del Masnou, pel període de 75 anys, sense cap cost econòmic i amb les 
condicions d’utilització establertes en el document de concessió administrativa abans 
referit. 
 
Tercer. Facultar a l’alcalde per la signatura del document de concessió administrativa 
esmentat.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Plana. Hi hauria alguna intervenció al respecte? Senyor Suñé 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Només voldria manifestar que el nostre Grup hi votarà a 
favor, perquè entenem, primer, que és un tràmit necessari per poder executar les obres 
de millora del pas soterrat del carrer Brasil, que ja vam promoure en el seu dia i al qual 
hem donat suport en totes les tramitacions que s’han donat i, especialment, amb 
l’aprovació dels pressupostos del 2016. Per tant, voldria manifestar el nostre vot a favor i 
engrescar els regidors del Govern en aquest sentit que facin via perquè acabi al més 
aviat possible.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup votarà a favor de la proposta, perquè entén que 
és una condició imprescindible per aconseguir que l’obra pugui tirar endavant. 
 
No obstant això, nosaltres insistim a demanar al Govern, com vàrem fer a la Comissió 
Informativa, que ens faci arribar un informe tècnic en el qual es descriguin quines seran 
les actuacions a realitzar, amb caràcter anual, a la nova instal·lació, així com quin en serà 
el cost aproximat. 
 
I, al mateix temps, demanem al Govern que acceleri els tràmits per tal que el projecte de 
millora del pas soterrat sigui una realitat al més aviat possible i que, tal com havia 
demanat des de l’inici el nostre Grup municipal, es realitzi en una única fase, perquè els 
principals beneficiats seran els ciutadans i les ciutadanes del Masnou. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Hi ha alguna altra intervenció més? Senyor 
Plana, si vol aclarir alguna cosa? 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Sí, voldria donar les gràcies al senyor Suñé pels seus ànims, també al Grup Socialista. 
Quant al Màxim, crec que ja li vaig dir, en Comissió Informativa, que quan ell em va 
presentar els dubtes, perquè és veritat que dins el conveni que nosaltres ara aquí 
aprovem hi havia l’article 6, si no recordo malament, que feia referència o deia que les 
despeses que pogués ocasionar això, en tot cas anirien a càrrec de l’Ajuntament. 
Entenem que això és una clàusula de salvaguarda d’ADIF, però que nosaltres, diguem, 
les despeses que ens generarà això..., perquè ens entenguem suposo, perquè els que no 
saben potser del que estem parlant es tracta només del pas soterrat del carrer Brasil pel 
cantó muntanya o pel cantó Masnou, tindrà una escala i un ascensor, però pel cantó mar 
com que els ascensors estan amb la proximitat al mar, etc., no era la millor solució. tindrà 
una rampa. Aquesta rampa, evidentment que la fem en el passeig Marítim, està sota, 
diguem, l’àrea d’influència, per dir-ho així, d’ADIF. Per tant, és ADIF qui ens ha 
d’autoritzar a fer-la. L’únic que passarà en aquest cas és que si ara tenim unes escales, 
doncs enlloc d’unes escales tindrem una rampa, serà una mica més llarg o diguem que 
tindrem un tros del passeig que abans era recte ara està inclinat. La il·luminació que 
tingui la rampa és la mateixa que ara té el passeig. La neteja del passeig serà la neteja 
de la rampa i, en principi, no hem sabut veure quin podria ser el possible cost sobrevingut 
que ens suposés això. Aquesta, en principi, seria la nostra explicació.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla passem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta: 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
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7. Resolució dels recursos de reposició interposats per la mercantil Transport 
Urbans del Masnou, SL i el Banc Popular Español, SA, contra l'acord del Ple de 
l'Ajuntament del Masnou de data 22 de desembre de 2016, en virtut del qual es va 
aprovar definitivament la liquidació definitiva del contracte de servei de transport 
urbà del municipi del Masnou 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. En el Ple de data 22 de desembre de 2016, l’Ajuntament va 
aprovar definitivament la liquidació definitiva del contracte de servei de transport urbà del 
municipi del Masnou.  
 
En data 13 de febrer de 2017, va tenir entrada en el registre general d’aquest Ajuntament 
el recurs de reposició de l’empresa TUM,SL.  
 
En data 5 d’abril de 2017, la tècnica de Mobilitat i Via Pública va emetre un informe en 
què posa de manifest, primer, que els costos vinculats al pupil·latge del vehicle VOLVO 
han d’anar a càrrec de l’empresa de transports urbans i no de l’Ajuntament. També posa 
de manifest que és obligació del contractes o era obligació del contractista demostrar en 
el lliurament dels vehicles que aquests estan amb un ús normal i, per tant, les despeses 
vinculades a les inspeccions van a càrrec de l’adjudicatari i, després, finalment també, 
posa de manifest aquest informe que, en casos d’execució subsidiària, les despeses 
generades van a càrrec de l’obligat que incompleix l’ordre d’execució.  
 
Per tant, voldria concloure en aquest informe que, per tot l’exposat, es ratificava l’informe 
emès el 22 de novembre de 2016 i considerava que s’havien de desestimar totes les 
al·legacions contingudes en el recurs de reposició interposat per Transports Urbans del 
Masnou.  
 
En data 25 d’abril de 2017, el Banc Popular Español va presentar un escrit en el registre 
general de l’Ajuntament, un recurs de reposició al qual posava de manifest que l’any 
1992, quan l’Ajuntament va decidir canviar l’aval d’una persona física a l’empresa 
Transports Urbans del Masnou, no es va posar en coneixement i no es va obtenir, per 
tant, el consentiment del Banc Popular. A la vista d’aquesta situació, la conclusió a la qual 
s’arriba en l’informe és que considera que s’ha de desestimar o s’han d’estimar totes les 
al·legacions contingudes en el recurs de reposició presentats pel Banc Popular i retornar 
la garantia per un import, aquí hi ha un error, de 3.000.000 de pessetes al titular de l’aval i 
/o en el seu defecte als seus hereus del titular. En virtut del que s’ha exposat, es proposa 
al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el 
següent: 
 
“En data 13 de febrer de 2017 va tenir entrada en el registre general d’aquest Ajuntament 
el recurs de reposició de l’empresa TUM,SL contra el referit acord del Ple de data 22 de 
desembre de 2016 que fonamenta en les al·legacions següents:  
 

- L’import corresponent a les despeses de pupil·latge pel dipòsit del vehicle VOLVO 
en els Tallers Maristany no és imputable a TUM, SL, sinó a la inactivitat de 
l’Ajuntament, ja que, un cop va tenir coneixement de l’avaria del vehicle, no va 
informar clarament al concessionari sobre el destí del vehicle.  

- Les despeses de revisió dels vehicles no són imputables a TUM, SL, ja que 
aquestes revisions eren innecessàries i es van realitzar a instància de 
l’Ajuntament.  

- Les despeses corresponents a l’execució subsidiària tampoc són imputables a la 
concessionària, donat que no han estat causades per TUM, SL. 
 

Vist l’informe tècnic emès en data 5 d’abril de 2017 per la tècnica de mobilitat i via pública 
en el qual manifesta textualment el següent:  
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“En data 28 de desembre de 2015 va finalitzar el contracte del servei de transport urbà 
del municipi del Masnou subscrit amb la mercantil Transport Urbans del Masnou, SL, 
(TMU,SL).  
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 16 de setembre de 2015 es va incoar expedient 
de liquidació del contracte.  
 
En data 14 de juliol de 2016 el Ple de l’Ajuntament, en el marc de l’expedient de reversió 
del servei, va aprovar la liquidació provisional del contracte, atorgant un termini 
d’audiència de quinze dies a l’empresa contractista.  
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 22 de desembre de 2016 va acordar el 
següent:  
 

- Desestimar les al·legacions contingudes en l’escrit presentat pel senyor (.../...), en 
representació de la mercantil Transport Urbans del Masnou, SL (TMU,SL) en el 
tràmit d’audiència concedit en l’acord d’aprovació de la liquidació provisional del 
contracte.  

 
- Aprovar definitivament la liquidació del contracte, en virtut de la qual l’empresa 

contractista ha d’abonar a l’Ajuntament del Masnou l’import de 5.132,69 euros.  
- Advertir a l’empresa contractista que, en cas d’impagament de l’esmentada 

quantitat, es procediria a la incautació de la garantia dipositada. 
 
En data 13 de febrer de 2017 va tenir entrada en el registre general d’aquest Ajuntament 
el recurs de reposició de l’empresa TUM,SL contra el referit acord del Ple de data 22 de 
desembre de 2016 que fonamenta en les al·legacions següents:  
 

- L’import corresponent a les despeses de pupil·latge pel dipòsit del vehicle VOLVO 
en els Tallers Maristany no és imputable a TUM, SL, sinó a la inactivitat de 
l’Ajuntament, ja que, un cop va tenir coneixement de l’avaria del vehicle, no va 
informar clarament al concessionari sobre el destí del vehicle.  

- Les despeses de revisió dels vehicles no són imputables a TUM, SL, ja que 
aquestes revisions eren innecessàries i es van realitzar a instància de 
l’Ajuntament.  

- Les despeses corresponents a l’execució subsidiària tampoc són imputables a la 
concessionària, donat que no han estat causades per TUM, SL. 

 
Consideracions:  
 
A la vista de les esmentades al·legacions, s’ha de manifestar el següent:  
 

- Pel que fa a les despeses de pupil·latge pel dipòsit del vehicle VOLVO en els 
Tallers Maristany, s’ha de dir, en primer lloc, que va ser TUM, SL i no l’Ajuntament 
del Masnou, la que va traslladar el vehicle a l’esmentat taller de reparació.  
 
Per altra banda, consta en l’expedient com l’Ajuntament va requerir en diverses 
ocasions a TUM, SL perquè, tal i com estava obligat, arreglés el vehicle al seu 
càrrec.  
 
Davant la inacció de la concessionària, l’Ajuntament es va plantejar la possibilitat 
de desballestar el vehicle. Per prendre una decisió, es va requerir en diverses 
ocasions a TUM, SL perquè el traslladés a un concessionari oficial VOLVO, amb 
l’objectiu de valorar el cost de reparació de l’avaria i posar aquest cost en relació 
amb el valor del vehicle, i decidir si es desballestava o no.  
 
TUM, SL no va traslladar mai el vehicle des de tallers Maristany.  
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A la vista de l’exposat, resulta evident que les despeses generades pel pupil·latge 
del vehicle VOLVO en els Tallers Maristany és responsabilitat de TUM, SL. 
 

- En quant a les despeses generades per a efectuar les revisions del vehicle, s’ha 
de manifestar que, tal i com es va dir en l’informe de la Tècnica de Mobilitat de 
data 22 de novembre de 2016, textualment transcrit en l’acord que s’impugna, és 
obligació del contractista demostrar que entrega els vehicles en condicions 
normals d’ús, no essent suficient la ITV per demostrar aquests extrems.  
 
L’Ajuntament va requerir en diverses ocasions a TUM, SL perquè aportés aquesta 
documentació i, davant la seva inactivitat, es va realitzar de forma subsidiària, 
essent a càrrec de la concessionària les despeses generades, tal i com se li va 
advertir.  
 

- Finalment i en relació a les despeses d’execució subsidiària, s’ha de manifestar 
que tal i com preveia l’article 98.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 
Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu 
comú, i ara preveu l’article 102.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú del es Administracions Públiques, en tota 
execució subsidiària, les despeses generades, corren a càrrec de l’obligat que 
incompleix l’ordre d’execució, i així se li va posar de manifest a TUM, SL en 
cadascun dels requeriments que se li va efectuar, en aquest expedient.  

 
Conclusions:  
 
Per tot l’exposat, em ratifico en el meu informe emès amb data 22 de novembre de 2016, 
i considero que s’han de desestimar totes les al·legacions contingudes en el recurs de 
reposició interposat per TUM, SL.” 
 
En data 25 d’abril de 2017 el Banc Popular Español, SA va presentar un escrit que cal 
qualificar com a recurs de reposició. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 5 de maig de 2017 per la tècnica de mobilitat i via 
pública en el qual manifesta textualment el següent:  
 
“En data 28 de desembre de 2015 va finalitzar el contracte del servei de transport urbà 
del municipi del Masnou subscrit amb la mercantil Transport Urbans del Masnou, SL, 
(TMU,SL).  
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 16 de setembre de 2015 es va incoar expedient 
de liquidació del contracte.  
 
En data 14 de juliol de 2016 el Ple de l’Ajuntament, en el marc de l’expedient de reversió 
del servei, va aprovar la liquidació provisional del contracte, atorgant un termini 
d’audiència de quinze dies a l’empresa contractista.  
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 22 de desembre de 2016 va acordar el 
següent:  
 

- Desestimar les al·legacions contingudes en l’escrit presentat pel senyor (.../...), en 
representació de la mercantil Transport Urbans del Masnou, SL (TMU,SL) en el 
tràmit d’audiència concedit en l’acord d’aprovació de la liquidació provisional del 
contracte.  

- Aprovar definitivament la liquidació del contracte, en virtut de la qual l’empresa 
contractista ha d’abonar a l’Ajuntament del Masnou l’import de 5.132,69 euros.  

- Advertir a l’empresa contractista que, en cas d’impagament de l’esmentada 
quantitat, es procediria a la incautació de la garantia dipositada. 

- Notificar el contingut de la present resolució a l’interessat i al Banc Popular com a 
entitat bancària titular de l’aval dipositat en garantia del compliment del contracte. 
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Revisant l’expedient es va constatar que en data 17 de gener de 2017 es va fer la 
corresponent notificació a TUM,SL del contingut de la resolució acordada pel Ple de data 
22 de desembre de 2016.  
 
En data 29 de març de 2017 es va procedir a notificar al Banc Popular Español, SA la 
resolució de les al·legacions presentades per TUM,SL i aprovació de la liquidació 
definitiva.  
 
En data 5 d’abril de 2017 el Banc Popular Español, SA va enviar per burofax la 
comunicació que un cop rebuda la notificació del contingut de la resolució acordada pel 
Ple de data 22 de desembre de 2016, aquesta entitat no tenia, ni havia tingut amb 
l’Ajuntament cap garantia en relació a la societat mercantil adjudicatària de l’expedient de 
contractació. No obstant l’entitat feia constar que si l’Ajuntament podia acreditar 
l’existència de l’esmentat aval, el presentes. 
 
En data 12 d’abril de 2017 l’Ajuntament del Masnou va enviar un escrit mitjançant burofax 
pel qual informava que en data 15 de maig de 1992 la senyora (.../...), amb DNI (.../...), va 
dipositar l’aval amb el número 277/0160 per import de tres milions de pessetes per 
respondre del compliment del contracte de servei de transports urbans del Masnou, del 
qual es va adjuntar una còpia compulsada. 
 
També s’informava a l’entitat bancària que en data 14 de maig de 1993, la mateixa 
interessada va presentar un escrit en el Registre general de l’Ajuntament en el qual 
informava que s’havia constituït la mercantil Transports Urbans del Masnou, SL, de la 
qual era participant majoritària, i sol·licitava la subrogació d’aquesta empresa en el 
contracte de servei del que era titular. Així mateix, manifestava que, per tal de garantir 
l’explotació del servei per part de Transports Urbans del Masnou, SL, l’aval de tres 
milions de pessetes dipositat al seu nom, es subrogava a favor de la referida empresa.  
 
En data 25 d’abril de 2017 va tenir entrada en el registre general d’aquest Ajuntament el 
recurs de reposició del Banc Popular Español, SA contra el referit acord del Ple de data 
22 de desembre de 2016 que fonamenta en les al·legacions següents: 
 

- La garantia emesa per aquesta entitat amb número de registre d’avals 277/0160 
va estar conferida com a garantia de caràcter singular lligada al contracte que la 
Sra. (.../...) mantenia amb l’Ajuntament del Masnou segons conveni signat el 30 de 
març de 1992. 

 
- Consideren que segons el que estableix la normativa vigent, el contracte de 

serveis que l’adjudicatària va mantenir amb l’Ajuntament, es va extingir per la 
cessió a un tercer sense ni el seu coneixement ni el seu consentiment de forma 
que el contracte de fiança també s’ha de considerar extingit.  

 
Consideracions 
 

A la vista de les esmentades al·legacions, s’ha de manifestar que efectivament l’aval 
consta a nom de l’anterior titular del contracte sense que quan es va fer la cessió del 
contracte amb l’Ajuntament s’obtingués el consentiment de l’avalista per la subrogació de 
l’aval, de forma que cal considerar-lo extingit.  
 
Conclusions 
 

Per tot l’exposat, considero que s’han d’estimar totes les al·legacions contingudes en el 
recurs de reposició interposat pel Banc Popular Español,SA, així com retornar la garantia 
per import de 3.000.000 de pessetes (18.030,36 euros) al titular de l’aval, i/o en el seu 
defecte als hereus del titular.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000005  18 de maig de 2017 

 

18 

En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions contingudes en el recurs de reposició interposat 
per l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL contra l’acord del Ple de l’Ajuntament 
de data 22 de desembre de 2016 en virtut del qual es va aprovar definitivament la 
liquidació definitiva del contracte de transport urbà del municipi del Masnou.  
 
Segon.- ESTIMAR les al·legacions contingudes en el recurs de reposició interposat pel 
Banc Popular Español, SA. contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 22 de 
desembre de 2016. 
 
Tercer.- RETORNAR la garantia per import de 3.000.000 de pessetes (18.030,36 euros) 
al titular de l’aval, i/o en el seu defecte als hereus del titular. 
 
Quart.- ADVERTIR a Transports Urbans del Masnou, SL que finalitzat el termini de 
pagament voluntari de la liquidació de la concessió per import de 5.132,69 euros, el 
procediment continuarà per la via de constrenyiment. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? El Grup Socialista? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies. No negaré que aquest tema ha suposat un intens debat en el sí del nostre partit, 
atès que si bé creiem que el treball dels tècnics ha estat impecable, sí que els ha mancat 
cintura política, al Govern, per assolir un acord amb l’empresa de transports que 
desllorigués aquesta situació. Situació que tot apunta que acabarà als jutjats amb el risc 
que això suposa per a les arques municipals.  
 
El nostre Grup ha votat a favor de totes les propostes del Govern vinculades a la 
recuperació de la concessió, propostes que sempre han estat avalades pel bon treball de 
l’enginyera municipal i del Departament de Mobilitat, cosa que és d’agrair també pel 
regidor. Però també els hem demanat sempre que cerquessin l’acord, que intentessin 
cercar l’acord per tots els mitjans possibles. Arribar a un punt satisfactori ambdues parts, 
però de vegades tenim la sensació que vostès mantenen una posició tan rígida que és 
impossible arribar a l’acord i que acabarem, com ja hem avançat, als tribunals i, 
lamentablement, les nostres experiències en aquest àmbit no acostumen a ser gaire 
optimistes. En tot cas, el nostre vot serà favorable.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem a favor de la proposta, que compartim, perquè 
tenim ganes de tancar definitivament la relació administrativa entre l’Ajuntament i 
Transports Urbans del Masnou. 
  
Reiterem la felicitació, que ja hem manifestat en altres ocasions, per la tasca que, en 
aquest tema, han efectuat el regidor i el personal de Mobilitat.  
 
Respecte a la possibilitat d’arribar a un acord amb Transports Urbans del Masnou, hem 
de dir que dos no acorden si un no vol i no creiem, almenys els fets fins avui així ho 
demostren, que per part de Transports Urbans del Masnou hi hagi aquesta voluntat. 
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I volem acabar la nostra intervenció remarcant que mantenim la nostra voluntat 
d’emprendre totes les actuacions necessàries per aconseguir, al més aviat possible, que 
el servei de transport urbà del Masnou sigui municipalitzat i, per tant, sigui prestat 
directament per l’Ajuntament. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Subirats.  
 
La Sra. Rosa Subirats 
 
Nosaltres ens abstindrem. Les conseqüències de l’externalització d’aquest servei 
municipal ja veiem on ens està portant. No entenem com, hores d’ara, encara ho seguim 
deixant en mans d’empreses privades. Ho hem dit moltes vegades, però no ens 
cansarem de dir-ho. Cal municipalitzar els serveis públics.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, per anunciar que el nostre Grup votarà 
abstenció. El cert és que hi ha hagut diversos contenciosos. Tot indica, com deia un 
company que m’ha precedit, que això també acabarà en un contenciós i, doncs, com els 
estem dient que, si us plau, facin un esforç de negociar, intentin per última vegada una 
última reunió, les que facin falta, perquè jo crec que segur que es trobarà un punt d’acord.  
 
També s’ha de dir que en el recurs, fins i tot a la desestimació del recurs que ha presentat 
l’empresa, en alguns dels casos, potser fins i tot des del punt de vista jurídic també, que 
si els autobusos, els vehicles han passat la ITV, doncs potser ja seria això suficient com 
per establir que els vehicles estan en bon estat de funcionament; perquè, bé, avui, doncs, 
tenim un sistema d’inspecció tècnica de vehicles molt, molt, molt específic, determina que 
qualsevol cosa que sigui no passa la inspecció, no pot circular el vehicle. Per tant, si la 
tenia, jo crec que per aquest aspecte se li podria haver donat la raó, per exemple, a 
aquesta empresa. I, bé, són diverses les coses que ens obliguen, per prudència, votar 
abstenció i demanar, si us plau, que el Govern, tot i que ha empleat una línia de mantenir-
se en el seu criteri polític i tècnic, bé doncs, és legítim; però, bé, que segueixin intentant 
la via de la diplomàcia en aquest tema, si us plau. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Quim Fàbregas. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies. Per agrair el vot favorable que ha anunciat el PSC i ICV-EUiA, agrair el seu 
suport al llarg d’aquest procés, que ha sigut molt llarg. Li asseguro que hi ha hagut 
voluntat política del Govern d’arribar a un acord, però va arribar un moment en què ja era 
inviable, no veiem cap possibilitat d’arribar a un acord i aquí estem. Esperem que ja sigui 
l’última vegada que hem de passar en el Ple alguna aprovació vinculada a la liquidació.  
 
Vostè, senyor Ernest Suñé, ha fet referència al tema de costos i altres. M’agradaria donar 
una dada només. L’any 2015, l’Ajuntament al servei de Transport Urbà que vam pagar 
bàsicament, a transports urbans del Masnou, perquè va prestar el servei fins al 28 de 
desembre, ens va costar 173.000 € a l’Ajuntament, cost net per a l’Ajuntament. L’any 
2016, ens va costar 150.000 €; per tant, 23.000 € més amb l’afegitó que en el 2016, des 
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del mes de setembre fins al mes de desembre vam prestar el servei tots els dies festius 
també en horari de matí. Amb la qual cosa, estem donant millor servei. 
 
I, després, quant a usuaris l’any 2015 en vam tenir 133.000 i al 2016, 148.000. Les 
previsions del 2017 fan preveure que superarem amb escreix els 150.000 usuaris, de 
manera que estem incentivant cada cop que hi hagi més usuaris del servei de transport 
urbà del Masnou.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sí, senyor Suñé, breument.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Només una puntualització. No recordo haver parlat de costos en la meva intervenció, 
però és igual si li ha servit perquè pogués explicar la resposta que tenia preparada ja 
m’està bé. No passa res.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla passem a la votació del punt número 6 de l’ordre del 
dia.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 14 vots a favor i 6 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores) i PP (1 regidor) 
s'abstenen. 
 
8. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió 
anterior 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha algun tema pendent per part de membres del Govern? No? Doncs obrim l’apartat 
de preguntes.  
 
9. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde, bona nit a tothom. Bé, tinc tres o quatre qüestions. Volia 
comentar el tema del retorn que ens correspondrà com a Ajuntament sobre les plusvàlues 
municipals indegudament cobrades d’acord amb la recent sentència.  
 
La sentència del Tribunal Constitucional de l’11 de maig sobre una decisió adoptada a 
Guipúscoa prèviament, s’ha donat raó al contribuent, que va reclamar contra la injustícia 
d’haver de pagar una plusvàlua municipal sobre un habitatge en el qual havia obtingut 
una minusvàlua, és a dir, que l’ha de vendre a un preu inferior al que li va costar.  
 
El Tribunal considera ara que l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, conegut popularment com a plusvàlua, vulnera el principi 
constitucional de capacitat econòmica, en la mesura que no es vincula necessàriament 
l’existència d’un increment real del valor del bé, sinó en la mera titularitat del terreny 
durant un període de temps. Aquest fet ha produït que aquest tipus d’impost hagi 
recaigut, entre d’altres, a persones qui a més de perdre econòmicament en la venda de 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000005  18 de maig de 2017 

 

21 

l’habitatge, segurament no per gust, han vist a més agreujada la seva economia en haver 
d’abonar a més una plusvàlua fictícia que ara el tribunal corregeix amb aquesta sentència 
i que fa una retracció a quatre anys.  
 
La meva petició, senyor alcalde, de forma independent de les actuacions realitzades per 
associacions municipalistes com l’Associació Catalana de Municipis, que sembla que 
demana una compensació a Hisenda i d’altres que es puguin portar a terme fora del 
nostre àmbit municipal i dins del compliment de les sentències va dirigida perquè facin 
una sèrie d’actuacions.  
 
La meva petició és que identifiquin les plusvàlues cobrades per aquest Ajuntament de 
forma indeguda d’acord amb el criteri d’aquesta sentència amb els termes i que siguin 
degudament informats els titulars dels seus drets.  
 
I, segon, i és que de forma prioritària dotin dels mitjans necessaris al departament 
encarregat de la seva gestió amb l’objecte de donar prioritat a aquelles persones, si les 
haguessin, que havent pagat aquesta plusvàlua o havent quedat deutores per 
l’impagament d’aquesta plusvàlua puguin ser compensades de forma immediata. Em 
refereixo expressament a persones que puguin ser vulnerables o hagin quedat en un 
estat vulnerable, perquè possiblement dins aquestes vendes és possiblement que hi hagi 
vendes a pèrdua dins un entorn desfavorable de la persona que ha hagut de fer aquest 
habitatge i que, a més de perdre en la venda, ha hagut de pagar o no poder pagar una 
plusvàlua, si és el primer cas identificar-les per mirar de donar-los prioritat dins el 
procediment que es pugui establir i, en el segon cas, doncs, si són deutores nostres, que 
és possible que hi hagi algun deutor, doncs, quedin condonats. Aquesta seria una petició.  
 
Després, un segon tema. Volia comentar sobre l’increment de la recaptació per llicències 
d’obres urbanístiques que sembla que estem tenint al municipi. Fruit de la recuperació 
econòmica estem vivint un increment de la construcció d’habitatges al Masnou en 
diferents solars. Les grues que es veuen, bé de l’activitat constructiva i prèvies a les 
llicències que aquest Ajuntament ha atorgat lligades a obres que s’estan desenvolupant i 
que suposaran, durant aquest anys pressuposem, una font d’ingressos important al 
municipi. Encara que pugui ser un tema temporal o no duri un o dos o tres, aquest 
municipi tampoc té tant de sòl, però bé, és un tema que ens aportarà a les arques 
municipals uns increments importants. Llavors, li demanaria, senyor alcalde, que 
quantifiqués el total recaptat, que ens poguessin donar les dades del que s’ha recaptat 
per llicències d’obres durant aquest any, la previsió que en tinguin dels que tinguin en 
estudi pendents d’atorgar llicències i una mica la tendència cap a on ens portaria, fent 
una valoració, doncs, fins a 31 de desembre del que estem cobrant, el que podem cobrar 
i, previsiblement, d’acord el que cobrarem. Això, entenc que ens provocarà uns excedents 
importants al municipi i voldria que parléssim d’aquests excedents que tindrem durant 
aquest exercici, com els aplicarem? No parlo de pressupostos ara, però sí que parlo que 
tindrem uns excedents extraordinaris que altres anys no hem tingut i penso que seria bo, 
amb tots els grups municipals, parlar de l’ús que podem donar a un excedent tan 
important com es preveu que serà fruit de l’activitat constructiva d’aquest any per fer 
alguna actuació d’envergadura, d’importància consensuada amb tot el municipi i corregir 
alguna de les deficiències importants, que són bastants, que en tenim.  
 
Després, tinc una tercera petició i és respecte de l’Illa Centre com a futura zona 
comercial, la part dels baixos a part de la zona residencial, tindrem una zona comercial 
d’importància que s’està construint ara. Ha començat la construcció i, segurament, bé, 
pensem que portarà oportunitats noves al Masnou, però també pensem que pot tenir 
impactes negatius per a altres activitats comercials dins l’entorn. Llavors, voldria saber si 
aquests impactes positius i negatius que pugui tenir la construcció o sigui la ubicació de 
diferents ens comercials a la zona han estat valorats dins aquest Ajuntament? Si la 
federació de comerç, un representant nostre dels comerços locals ha fet alguna actuació 
al respecte o han fet algun informe o valoració? I si al respecte hi ha hagut algun tema 
veïnal o de comerciants que hagin pogut parlar amb vostès o s’hagin interessat per 
aquest tema? M’agradaria saber una mica cap a on anem i quin impacte pot tenir l’Illa, pot 
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ser positiu, pot ser negatiu per saber on estem i si cal que tinguem de fer alguna actuació 
al respecte.  
 
Després, demanaria també un altre tema sobre les banderes independentistes que estan 
rodolant pel municipi. Veiem banderes, unes estan més envellides, d’altres han caigut, 
d’altres les han reposat, totes estan a una alçada que requereix, com a mínim, una 
escala, una persona que l’aguanta, una persona que puja i alguna persona que mira. 
Segurament és el que succeeix. També hi ha cartells, pancartes penjades per la república 
catalana, etc. A mi em sembla fantàstic que cadascú pensi el que vulgui, que cadascú 
tingui les seves preferències; però, com li repeteixo altres vegades, no en l’espai públic. 
No sense complir una autorització administrativa que doni ús a utilitzar un espai públic 
que és de tots.  
 
Llavors, li demanaria, senyor alcalde, que vetlli perquè l’espai públic, que és de tots, sigui 
respectat i que cadascú dins el seu àmbit privat o dins la seva autorització administrativa 
per un acte puntual faci el que cregui convenient, però no en l’espai públic del Masnou, ni 
que comencin a utilitzar els nostres fanals, ni les nostres parets de forma indeguda. Li dic 
perquè sembla, senyor alcalde, que amb el tema aquest vostè és una mica tou i no sé si 
posa tota la seva diligència i interès que podria posar. Que a mi em sembla molt bé que 
vostè pugui estar d’acord amb el que està posant aquesta gent, però pensi que vostè és 
l’alcalde meu, també, i de la gent que represento i gent que ni l’ha votat i gent que ni ha 
vingut a votar. És a dir, ha de presentar els interessos de tots i vetllar perquè l’espai 
públic sigui utilitzat de forma adequada i d’acord amb els usos establerts per aquest 
Ajuntament. No de forma aleatòria ni arbitrària. Així, li demanaria que sigui rigorós i que 
ordeni treure tots els elements de la via pública que no corresponen, com aquestes 
banderes, aquestes pancartes, etc. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora González, té la paraula.  
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, bona nit a tothom. Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup municipal tenim un 
parell de preguntes per fer.  
 
La primera és referent a la situació de la construcció del nou poliesportiu. Que com 
estava i si ens en podien fer cinc cèntims.  
 
I la següent pregunta és que en els darrers mesos la rambleta que hi ha a continuació del 
carrer Sevilla va ser arreglada i van canviar l’arbrat d’aquest espai. Llavors, fa com, 
aproximadament, un mes, tres setmanes, una cosa així, hi ha dos arbres que falten per 
instal·lar, diguem-ne, en els respectius forats que estan fets i estan barrats, però 
aquestes tanques les han tret, les han mogut i, llavors, hi ha un risc que algú pateixi un 
accident. Llavors, més que res, doncs, que facin les mesures de seguretat que siguin 
adients. Ja està, moltes gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Suñé.  
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Bon vespre de nou. Jo us voldria fer un suggeriment. Al plenari passat vam poder escoltar 
el president del SOCNUM, que demanava una solució a la situació de l’entitat per evitar-
ne la desaparició. Avui hem tornat a tenir representants d’aquesta entitat. Tot bé, si em 
permeten recordar-ho, de l’impediment que té aquesta entitat de seguir amb l’activitat de 
bar i la reducció dels ingressos que això els ha suposat.  
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La proposta suggerida per vostès, pel Govern, per a l’entitat és que es realitzés una 
modificació urbanística i així ella, seguint els seus consells, va obrar. Han de saber que 
els ingressos que anyalment els generava aquest bar a l’entitat eren de 3.600 €, que és la 
xifra exacte que, ara per ara, necessita aquesta entitat per mantenir-se, segons la 
informació que vaig rebre i, si no ho he interpretat malament, en tot cas ja m’ho aclariran.  
 
Amb aquest canvi urbanístic i la venda del local afectat, l’entitat espera obtenir uns 
400.000 €, dels quals 300.000 € serviran per adquirir un nou local. Gairebé, 80.000 € per 
fer pagaments d’impostos i taxes i els 20.000 € restants més un crèdit d’uns 30.000 € 
permetran començar de nou l’entitat, segons les xifres que em van donar a la reunió que 
vaig tenir amb ells i, si no ho vaig entendre malament i estic disposat a que m’ho 
aclareixin. En tot cas, si això és així estem parlant d’un projecte ruïnós per a l’entitat, 
perquè una entitat que passarà a no tenir deutes i ser solvent, amb els ingressos que li 
reportava aquest bar, haver d’endeutar-se amb més de 30.000 €, i nosaltres entenem que 
aquesta sí que és la porta a la desaparició de l’entitat.  
 
A nosaltres no ens toca ara desllorigar el nus gordià de la promoció, de la motivació de 
fer aquest canvi urbanístic o la venda si aquesta és la solució. Nosaltres, si ens ho 
permeten, els comentaré senyors del Govern, que l’entitat té un gran espai en la seva 
seu. Un espai que està infrautilitzat, amb moltes possibilitats de convertir una part en 
dependències per a les activitats, per a les moltes activitats que el barri necessita i que 
ara mateix no té. Jo suggeriria que treballessin per assolir un conveni de col·laboració 
amb l’entitat per un import just, o sigui, no estem demanant res que no els pertoqui, però 
signar un conveni de 4.000 € no suposaria per a les arques municipals cap tipus de 
greuge i, en canvi, garantiria la continuïtat de l’entitat i, a més a més, no tindríem tot 
l’enrenou urbanístic que, com ha quedat palès, doncs, en aquest Ple, no convenç la 
majoria que seria suficient per enllestir-ho. Aquest seria el nostre humil suggeriment, que 
treballessin per aquesta línia. Jo crec que seria molt més còmode fer un esforç per 
col·laborar amb l’entitat i signar un conveni que no tot l’enrenou i tota la feina pel tema 
urbanístic. Però bé, en tot cas, el Govern té la darrera paraula.  
 
I, també, d’acord amb unes manifestacions que ha fet la senyora Folch a la primera 
intervenció que ha fet aquí, sí que demanaria còpia de les ordres del dia de les meses de 
negociació dels darrers dos anys, si ens ho poden facilitar. En tot cas, si és necessari ja 
ho faria per escrit, perquè en quedés constància, bé, per poder analitzar-les.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Crespo, té la paraula.  
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Jo, simplement, una qüestió al regidor de 
Mobilitat i Manteniment, senyor Fàbregas. S’acosta la temporada de platges i voldríem 
saber si té alguna estratègia, la seva regidoria, per un impacte que suposarà l’arribada de 
la gent que fa servir les nostres platges. Atès que aquest volum de visitants té un impacte 
important a les zones dels entorns on hi ha els passos subterranis, pel que fa a mobilitat i 
a trànsit rodat i pel que fa a la neteja. Gràcies 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Sí, he passat còpia de les preguntes al senyor secretari, però en llegiré tres o quatre. La 
primera coincideix, en part, amb la intervenció que ha fet el regidor del PP i diu el 
següent: 
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Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor 
Màxim Fàbregas només llegeix les números 1, 4, 6 i 8. 
 
1. Tenim coneixement que la notícia sobre la implantació, a l’espai de l’Illa Centre, d’un 
equipament comercial d’una superfície màxima de 1.500 m2 ha provocat alarma entre els 
comerciants situats en les proximitats del sector, uns comerciants entre els quals 
s’inclouen les persones titulars de les parades del Mercat. Sabem, també, que pel que fa 
a l’equipament comercial esmentat, alguns comerciants del Masnou s’hi han interessat, 
tot i que sembla que, finalment, el promotor ha descartat les seves propostes. A més 
d’aquest equipament comercial de gran superfície, el planejament del sector preveu la 
implantació, en els baixos dels edificis d’habitatges, d’altres activitats comercials que 
ocuparan una superfície màxima de 3.506 m2. Nosaltres creiem que els comerciants del 
Masnou han d’estar suficientment informats de les característiques d’aquesta actuació, 
tant per les implicacions que pot comportar sobre el seu negoci com per si alguns estan 
interessats a optar a ocupar algun dels nous espais comercials que s’han de construir. És 
per tot això que demanem al Govern que convoqui una reunió informativa, adreçada als 
comerciants del Masnou i a les persones que hi puguin estar interessades, per explicar 
les característiques de la futura nova zona comercial i resoldre tots els dubtes que s’hi 
puguin plantejar. I també demanaríem que aquest tema es tracti en una reunió del 
Consell de Comerç, si és que no s’ha tractat. 
 
2. Es compleixen 8 mesos de l’aprovació de la moció d’ICV-EUiA sobre tarifació social 
que, entre altres acords, establia que s’havia de realitzar un estudi que permetés impulsar 
un sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals dels serveis, 
equipaments i activitats que presta l’Ajuntament del Masnou i que s’encarregués a la 
Comissió Especial de textos normatius que, amb el suport dels serveis tècnics municipals 
i en el termini màxim de 6 mesos, elaborés una proposta de tarifació social. Atès que el 
termini de 6 mesos ja ha estat superat, demanem al Govern que, amb la màxima 
urgència, convoqui una reunió de la comissió esmentada per tal d’elaborar un pla de 
treball que permeti que la tarifació social es pugui aplicar l’any 2017 en els termes que es 
preveien a la moció. 
 
3. El Ple del mes d’octubre de 2016 va aprovar la moció d’ICV-EUiA de suport a la 
iniciativa ciutadana per un salari digne Anem a Mil. Entre els acords aprovats es preveia: 
a) Fer un estudi per detectar si entre el servei intern, extern o en les empreses 
proveïdores de serveis a l’Ajuntament del Masnou hi havia salaris inferiors als 1.000 € 
bruts mensuals per 14 pagues. b) Avançar, durant aquest mandat, cap a l’objectiu 
d’assegurar que els salaris del personal del servei intern, extern o en les empreses 
proveïdores de serveis a l’Ajuntament del Masnou no siguin inferiors als 1.000 € bruts 
mensuals per 14 pagues. c) Treballar, amb les empreses del municipi i les que es 
presentin a licitacions públiques, per tal de millorar les condicions salarials dels 
treballadors i treballadores amb sous més baixos i al mínim de 1.000 € i d) Realitzar, 
conjuntament amb les empreses del municipi, comerços i sindicats, un pla de treball per 
difondre, treballar i avançar cap a l’establiment d’un salari mínim de 1.000 € en totes les 
empreses del municipi. Atès que han passat 7 mesos des de l’aprovació de la moció 
preguntem al Govern quines han estat les accions realitzades per donar compliment als 
acords aprovats i quins han estat els resultats d’aquests treballs. 
 
4. En el Ple del mes passat, ara parlem del SOCNUM, però no parlem del SOCNUM, el 
nostre grup va demanar al Govern que iniciés els contactes necessaris amb els 
representants de SOCNUM per tal d’arribar a un acord que assegurés la supervivència de 
l’entitat i que comportés que la finca en qüestió passi a ser de titularitat pública. A la 
nostra intervenció afirmàvem que, de tirar endavant la modificació de planejament que el 
Govern plantejava i que finalment va retirar, la modificació crearia un gravíssim precedent 
que podria ser aprofitat per altres per demanar un tracte similar i subratllo tracte similar 
al que es donava al SOCNUM.  
 
En la resposta a la meva demanda, el regidor, Sr. Plana, va fer una intervenció, per a 
sorpresa meva i al meu entendre totalment injustificada, en la qual, i tots ho recordareu, 
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em va acusar d’haver acusat el Govern municipal, els tècnics de la Comissió d’Urbanisme 
i els tècnics municipals que havien intervingut en l’expedient de modificació esmentat, de 
donar un tracte de favor a l’entitat SOCNUM. 
 
No tenint coneixement que el Sr. Plana pateixi cap deficiència auditiva no se m’acut cap 
raó que hagués pogut motivar la intervenció extemporània i injustificada del Sr. Plana 
llevat que, i això seria pensar malament i jo no penso malament, algú hagués facilitat al 
Sr. Plana el text inicial de la meva pregunta abans de l’inici de l’apartat de control dels 
òrgans de Govern. 
 
Un text que, com faig cada mes, jo havia facilitat al Sr. Secretari de la Corporació abans 
de l’inici de la sessió plenària i en el qual sí que havia escrit “...un tracte de favor 
similar...”. Un text que, si hagués arribat no sabem com al Sr. Plana justificaria la seva 
errada i posaria de manifest que va destinar tota la seva atenció a preparar la seva 
resposta a la meva intervenció en lloc d’escoltar-la amb atenció, atenció que, d’haver-se 
produït, li hauria evitat cometre una greu errada. Una errada que també hagués pogut 
evitar si hagués esperat a respondre per escrit la meva pregunta, tal com permet el ROM, 
atès que havia estat presentada per escrit.  
 
Així doncs, demano al Sr. Plana que m’informi de les raons que van motivar la seva 
intervenció, que em presenti públicament excuses per posar en boca meva unes 
afirmacions que mai vaig fer i que demani que la seva intervenció, que mai s’hagués 
hagut de produir, no consti a l’acta de la sessió del Ple del passat mes d’abril. I si hi ha 
algun dubte es pot consultar la gravació de la sessió que hi ha a la web municipal.  
 
5. En resposta a la nostra enèsima intervenció interessant-nos per la situació dels 3 
habitatges del Mercat Vell, el Govern ens informa que s’ha convocat un únic procediment 
d’alienació mitjançant concurs públic al qual no es va presentar cap licitador. Ens diu 
també que actualment, és a dir, més de 5 mesos després del tancament del primer 
procediment, s’estan plantejant impulsar un segon procediment d’alienació i que, 
alternativament, s’està estudiant la possibilitat de donar un ús social a tots o algun dels 
habitatges mitjançant contactes amb entitats de caràcter social i afegeix que no es 
descarta la possibilitat de destinar els habitatges a ús social, que és una altra de les 
demandes que el nostre Grup ha fet en aquest Ple de manera reiterada. 
 
A la vista d’aquestes informacions preguntem al Govern: A qui pensa encarregar el 
Govern la realització de la nova valoració d’aquests habitatges? Quins són els contactes i 
amb quines entitats s’han mantingut per tal d’estudiar la possibilitat de donar a aquests 
habitatges un ús social? I, també, demanem al Govern que prengui una o altra decisió al 
més aviat possible, ja que aquests habitatges fa molts anys que van ser construïts i, des 
de la seva finalització, romanen tancats, sense complir amb la seva funció. 
 
6. Revisant documentació relacionada amb els habitatges propietats d’entitats financeres 
o fons d’inversió que poden estar desocupats hem detectat que l’any passat, l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (AHC) va adreçar un escrit a l’Ajuntament del Masnou en el qual 
l’informava que Deutsche Bank estava interessada en la venda d’un habitatge situat al c/ 
Almeria, núm. 5. Així mateix l’AHC informava l’Ajuntament del preu de venda fixat per 
l’entitat financera i li feia saber que, atès que el Masnou era un dels 72 municipis de 
Catalunya amb més demanda d’habitatge, l’Ajuntament podia, fent ús del que estableix el 
Decret 75/2014, exercir el dret de tanteig i, per tant, adquirir l’habitatge.  
 
Preguntem al Govern si va respondre aquest escrit a l’AHC i, si ho va fer, li demanem que 
ens faciliti còpia de la resposta tramesa. També volem saber si va efectuar gestions 
davant l’entitat financera per exercir el dret de tanteig i, si ho va fer, que ens n’informi del 
resultat.  
 
En el cas que la resposta a les dues preguntes anterior fos negativa, preguntem al 
Govern quines van ser les raons que van motivar la seva manca d’actuació en aquest 
tema. 
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7. El mes passat vàrem tornar a preguntar, un cop més, per la situació en què es troba la 
parada de l’autobús urbà al c/ Amadeu I – c/ Navarra, on la marquesina està en situació 
de “desapareguda”. En la seva resposta d’aquest mes, el regidor de mobilitat ens informa 
que, finalment, està previst que la setmana vinent la JGL aprovi l’adquisició de la 
marquesina i que el termini de lliurament serà de dos mesos. Creiem que el Govern no ha 
estat àgil en la resolució d’aquest problema ja que, durant l’any 2016, no va procedir a 
realitzar la modificació pressupostària que hagués permès que la nova marquesina 
estigués instal·lada fa mesos.  
 
A més, de la resposta obtinguda ens ha semblat entendre que el Govern ha esperat a 
demanar pressupost del cost d’adquisició i instal·lació d’aquesta marquesina en el 
moment en què s’han incorporat al pressupost de 2017 les inversions de 2016. Les 
nostres preguntes són: Per què ha esperat el Govern fins a la incorporació al pressupost 
de 2017 de les inversions de 2016 per demanar el pressupost abans esmentat? En quina 
data es va sol·licitar aquest pressupost? Quines raons justifiquen que el pressupost no 
s’hagi demanat molt abans i, més concretament, durant l’any 2016, la qual cosa hagués 
permès guanyar temps per a la instal·lació de la marquesina? 
 
8. Davant la situació que s’ha produït en el aquest Ple, on s’han posat dificultats per 
debatre una moció presentada pel nostre Grup municipal i que, no sabem per decisió de 
qui ni responent a quin criteri ni informe jurídic, finalment no ha estat incorporada a l’ordre 
del dia d’aquest plenari, demanem a l’alcalde del Masnou que encarregui als serveis 
jurídics de l’Ajuntament un informe exhaustiu en el qual es revisin totes i cadascuna de 
les mocions i/o declaracions institucionals que han estat presentades pels diferents grups 
municipals d’aquest consistori des de l’aprovació del nou Reglament orgànic municipal i 
que, per a cadascuna d’elles, s’expliciti quins han estat els criteris que s’han utilitzar per 
classificar-les com a mocions o com a declaracions institucionals.  
 
I, finalment, no parlarem del SOCNUM ni de la nostra proposta perquè entenem que el 
que cal fer és intentar arribar a un acord majoritari que permeti garantir la seva continuïtat 
i, per això, demanem a l’Alcaldia que convoqui una reunió dels grups municipals al més 
aviat possible, per tal d’analitzar les possibles solucions. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Subirats, té la paraula.  
 
La Sra. Rosa Subirats 
 
És una pregunta per a la regidora Meritxell Blanch, i és l’estat actual i valoració tècnica 
del CIRD del darrer any.  
 
I, després, una demanda a tothom que és que s’acosten festes majors i demanem la 
creació i aplicació de protocols contra les agressions masclistes. Com que coneixem 
diversos protocols que estan funcionant molt bé, que estan en altres poblacions, ens 
oferim per ajudar i treballar-los plegades per tal d’aplicar-los en la festa major d’enguany. 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Senyor Avilés 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Molt breument. Dues qüestions. Una és saber, preguntar al 
regidor de Mobilitat si té constància de si s’ha presentat algun tipus de recurs contenciós 
contra l’adjudicació del nou servei del transport urbà que vam fer amb l’empresa a través 
de la Generalitat de Catalunya. Si té coneixement o no que s’hagi impugnat aquella 
concessió. I en el cas que tingués coneixement que ens n’expliqués, doncs, el motiu de la 
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impugnació, bé, que ens expliqués si hi ha indicis de prosperar, quin és el seu criteri? O 
fins i tot si l’ha compartit amb els serveis jurídics de la casa per saber l’abast d’aquest 
recurs contenciós. I, en el cas que efectivament fos així, si la conseqüència podria estar 
que s’anul·lés l’adjudicació realitzada en el seu moment i, per tant, doncs, podria estar 
l’Ajuntament sense servei de transport urbà. 
 
I, després, en relació amb el bé, no sé si jo, no sé si és un tema de planejament, però bé, 
es diu o es parla que, possiblement, hi hagi gent interessada a construir un hotel en el 
que és l’actual Càmping del Masnou. Bé, ens agradaria saber si això és només palabreria 
o és que realment a l’Ajuntament se n’ha parlat? Ha entrat alguna mena de projecte? Hi 
ha alguna persona interessada? Bé, doncs si hi ha alguna cosa que no sigui només 
palabreria, doncs, perfecte. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, passem a les respostes. Senyora Blanch, té la paraula.  
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Gràcies, senyor alcalde, bona nit. En referència a la pregunta que m’heu fet, exactament 
què voleu? Una valoració, les usuàries que hi ha hagut? Val. Vam enviar un informe, que 
ens va demanar el Grup Municipal del PP, suposo que l’heu rebut aquest vosaltres com 
a... Aquí, ja te’l faré arribar en tot cas, però aquí sí que esmentàvem que hi ha hagut 129 
usuàries. D’aquestes 129, hi ha hagut 467 visites repartides entre violència masclista, 
àmbits psicològics, jurídics, socials, salut, laboral, activitats, formació i activitats, perdó. 
Suport psicològic hi ha hagut 69 dones, amb 210 intervencions; pel que fa al jurídic, hi ha 
hagut 51 dones, amb 72 intervencions. Després, definim també l’estat de les dones, les 
edats, el sexe, la procedència, els motius de la consulta que hi ha hagut, si han estat, 
doncs, jurídiques, laborals, psicològics, salut, etc. També el nombre de membres de les 
famílies afectades, és a dir, els fills quin nombre i quin tipus d’assessorament han rebut i, 
finalment, amb el pressupost destinat al 2016 i al 2017. Aquesta informació us la farem 
arribar. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Plana 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, parlarem del SOCNUM, les dues preguntes són, tant la del 
Grup Socialista com la d’ICV-EUiA. Començo per ordre, pel Grup Socialista. Bé, com ara 
sembla que amb el tema de les paraules estem molt sensibles, em sembla que el senyor 
Suñé ha fet servir “suggerida per l’Equip de Govern”. No, la solució no és suggerida per 
l’Equip de Govern, la solució la presenta un particular al Govern i nosaltres, els tècnics, 
informen i després nosaltres la portem, però vull dir suggerit no sé ben bé què és, però no 
és aquest el cas. És la iniciativa, és el particular que ens presenta a nosaltres una 
modificació de planejament. Però bé, serien paraules.  
 
Jo, quan et sentia, he arribat a la conclusió que no m’he explicat bé. No m’he explicat 
prou bé. Ho torno a intentar. Precisament, va ser un cop que vam parlar amb tu, me’n 
recordo que em vas dir: com veus això del SOCNUM?, em vas posar una condició entre 
cometes, bé, suggeriment. Em vas dir: m’agradaria saber sí, què n’opina d’aquesta 
solució la veïna, te’n recordes que em vas dir? A veure? Per veure si totes les parts... val. 
Va ser quan jo vaig, anem a trucar-la, no vaig parlar amb la veïna, però sí amb el seu 
advocat i, és clar, encara vaig veure ben clar i aquest és el problema de fons. El problema 
de fons no és el SOCNUM. El problema de fons és que els veïns no volen un equipament 
allà al costat. Llavors, és clar, quan nosaltres ara anem a proposar que nosaltres arribem 
a un conveni, que nosaltres fem l’activitat, no si no és un problema, si l’advocat em diu a 
mi, no és que nosaltres no volem l’equipament. Vull dir, no volem el SOCNUM, però 
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tampoc volem que vingui l’Ajuntament, creiem que això és una zona d’habitatges i que 
aquest edifici no està preparat perquè aquí s’hi facin activitats. Llavors, és clar, si jo 
m’imagino allà traient uns senyors que l’únic que fan és jugar al bitllar i que ja sembla que 
molesten molt, no sé, per posar-hi l’esplai de l’estiu, doncs, no crec que millorem gaire el 
tema. Llavors, jo crec que aquest és el problema que tenim allà, que és que els veïns no 
volen un equipament. Llavors, és clar, a mi em proposeu que jo estic disposat, diguem, a 
parlar-les amb tots, totes; però, és clar, em proposeu i no els podríem ajudar... No, jo crec 
que ells han dit també que el problema és el bar, és clar, no sé si tenen llicència també de 
bar. És que ells ho tenen tot, l’únic és que el veí ha pogut demostrar que en determinades 
circumstàncies es fa més soroll del que la llei permet i davant això ells no poden fer la 
seva activitat. Però ni ells ni si ho comprés l’Ajuntament ni si l’Ajuntament fes un acord ni 
si l’Ajuntament fes alguna cosa. És que aquest és el problema de fons, per tant, que 
nosaltres quan ells entren un document proposant aquesta possibilitat, nosaltres, 
evidentment, els serveis tècnics es mira si és viable, com ja he dit molts cops, es parla 
amb Urbanisme, es veu que és una solució legal, però quan nosaltres jo dic que em 
sembla una bona solució o que al nostre grup li sembla una bona solució és perquè no en 
veiem una altra. No perquè ens haguem encapritxat amb aquesta.  
 
No sé si he pogut, potser ara, transmetre amb més claredat el problema de fons. Llavors, 
el problema és que allà els veïns no volen un equipament. No SOCNUM, un equipament, 
ni que sigui de l’Ajuntament. Val, això crec que era una mica per on anaves tu amb 
aquestes propostes de solucions.  
 
El senyor Màxim Fàbregas, bé..., és clar... no, dec ser una mica novato, no sé, la veritat 
és que no sé, encara quan tu li passes la pregunta arriba, m’arriba i tal... Però és clar, ara 
suposar que el secretari em passa les preguntes una mica abans... no, és clar, com que 
m’ha semblat... però en tot cas, corregeix-me per si torno a fer servir una paraula, però la 
sensació que m’ha quedat és aquesta.  
 
L’altra dia i fent memòria, perquè ja ha passat un mes i no me’n recordo, crec que vaig 
començar algo així com dient la pregunta era tan llarga que ha sigut impossible d’agafar, 
però se m’han quedat algunes paraules. I vaig agafar algunes paraules. Si la paraula era 
tracte o era tracte de favor no ho sé. Potser tu vas dir tracte i jo vaig entendre tracte de 
favor, si és això, si tu vas dir tracte jo vaig entendre tracte de favor em disculpo per tenir 
el pavelló auditiu una mica atrofiat. Si és això del que es tracta, doncs, em disculpo 
procuraré exercitar-lo, millorar-lo o fer alguna cosa d’aquestes. 
  
Però no amaguem el fons de la qüestió i no entenc per què vols que surti un altre cop, 
perquè jo, amb la meva resposta que et vaig fer per escrit, ja el vaig obviar. El problema 
de fons és que a la teva pregunta i per escrit surt la paraula tracte de favor, i jo entenc 
que tu, un cop vas fer la pregunta, suposo, tracte de favor no et va agradar. Perquè, és 
clar, el tracte de favor, com et vaig dir jo, bé, qui està donant el tracte de favor? I ja t’ho 
vaig dir, tots els que han firmat favorablement, tots els que no sé què... qui... els tècnics 
de la Generalitat, els nostres tècnics, qui està donant un tracte de favor? Ja t’ho vaig 
repetir l’altre cop i t’ho torno a repetir ara, sembla que volem insistir, no ho sé, jo no ho 
veig així, però tu pots pensar, evidentment, el que vulguis.  
 
Un tema més, parles molt d’establir un precedent, un gravíssim precedent, potser? No sé 
si has dit gravíssim o no gravíssim, però crec que has dit alguna cosa d’establir un 
precedent. És clar, establir un precedent, dit així, dius, coi, potser sí que estem fent un 
disbarat. Però, és clar, jo l’altre dia, precisament, ho estava pensant al despatx, això 
d’establir un precedent, perquè ja ho he sentit de diverses persones, això d’establir 
precedent i dic, és clar sí, evidentment, cada decisió que prenem establim un precedent. 
Però, llavors, de cop, vaig dir, bé i la proposta del Màxim que diu que si una entitat vol 
que li comprem no està bé en un lloc vol que li comprem a uns altres i no seria això 
també establir un precedent? Llavors, vols dir que tu estaries d’acord en què totes les 
entitats que volguessin es dirigissin a l’Ajuntament perquè els compréssim el seu local. 
No ho sé, ja no ho estiro més.  
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L’altre dia vam aprovar el tema del Nàutic, amb la qual cosa els fèiem una modificació de 
planejament perquè poguessin fer pistes de pàdel. Estaries dient que com que vas votar 
a favor estàs a favor que totes les entitats i veïns del Masnou que vulguin una pista... I, 
després, tu també podràs dir... que... Vols dir que a partir d’ara tots els veïns i entitats del 
Masnou ens podran demanar una modificació de planejament perquè tothom tingui una 
pista de pàdel? Vagi més enllà, vol dir que el SOCNUM, que no pot modificar el 
planejament, per això però ens podria demanar que li modifiquéssim el planejament per 
fer-hi una pista de pàdel i tu hi estaries a favor? Clar, mmmmm... i a més, mira, posats a... 
Quan ja estava pensant això, tenia al davant l’Illa Centre. I vaig pensar, només li faltaria al 
pobre regidor que estava allà defensant la modificació del planejament de l’Illa Centre, 
que li sortís el Màxim i li digués: m’hi oposo terminantment perquè estem establint un 
precedent. A partir d’ara tothom qui tingui un negoci i una fàbrica al Masnou, l’Ajuntament 
es veurà obligat a requalificar-ho en pisos i muntar-li un pla parcial al voltant. Bé, i això 
només ho he pensat així, lleugerament... si anem tirant, tirant, tirant no sé on arribaríem. 
Jo crec que la vida és una mica més fàcil; però, bé, cadascú se la fa com vol. Tenim uns 
veïns del Masnou que tenen un problema, fem el possible, entre tots plegats, per 
solucionar-lo i punt. No ho sé, no ho veig... torno un altre cop a oferir-me una altra vegada 
tal... aquella gent ens han convidat a fer una reunió, jo us dic, ara, públicament aquí: 
Esteu tots d’acord que munti una reunió per parlar del SOCNUM? Crec que tu has 
demanat que l’apunti, el senyor alcalde. Senyor alcalde, estem tots d’acord en què el 
senyor alcalde munti una reunió entre tots els grups polítics per muntar...? Parlem-ne! No 
sé... és que jo ja no sé què més dir... Vinga. Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Plana. Continuem amb les respostes, després per al·lusions ja... 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, només volia contestar al senyor Federico de las Heras. Recordar-li, em sembla que ja 
ho vam comentar el mes passat, quan vam fer la liquidació del pressupost em vaig trobar 
una xifres d’ingressos, també teníem números de l’expedient que podia mirar... Però més 
que res volia recordar-li que els excedents estan limitats per la llei d’estabilitat. Li vaig 
recordar que vostè, que té fil directe amb el senyor Montoro, doncs, que faciliti que els 
ajuntaments puguem, tinguem més flexibilitat. Seria molt convenient que els ajuntaments 
tinguéssim molta més flexibilitat per poder estirar aquests excedents, la bona gestió que 
es fa... podem destinar més diners que no pas el que ara mateix podem. Més que res 
aquest recordatori, perquè truqui al senyor Montoro i ens ho faciliti . 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Matas. Senyora Folch. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Tinc dues preguntes que com responen a 
la mateixa inquietud, que és l’Illa Centre, doncs, les faré alhora.  
 
El senyor De las Heras em preguntava si havíem tingut en consideració, potser, quin 
impacte tindria a la zona la construcció d’aquest centre comercial i no només el centre 
sinó tota la zona. Volia dir-li que demà al matí tinc una reunió amb tècnics de la Diputació 
perquè sí, fa un temps enrere l’Ajuntament del Masnou va demanar quin impacte, és a 
dir, un estudi justament d’aquesta inquietud que manifestava i la reunió la tinc demà. Per 
tant, aquest Ajuntament, la mateixa inquietud que tenen els comerciants també la 
compartim i per això ho hem demanat.  
 
I, respecte a la mateixa temàtica, que preguntava el senyor Fàbregas, que em 
manifestava que hi havia certs comerços, la Federació, parades del mercat, la junta... sí, 
tots ja també han vingut a parlar amb mi. Sobretot, aquesta preocupació de com hi cabrà 
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tot, com s’articularà. Per aquest motiu, m’he posat en contacte amb qui gestionarà tota 
aquesta àrea i tenen la intenció de fer una primera reunió amb totes les persones 
implicades, no només amb la federació, també junta del mercat i també tots aquells 
comerços que tinguin inquietuds o tinguin ganes de preservar o conèixer el projecte. No 
sabem la data, però sí que ens han dit que abans de posar res en marxa tenen la intenció 
de comunicar i de fer extensiva l’oferta que hi haurà.  
 
I, després, només recollir-te, doncs, que lliurarem les... però que hi ha una metodologia 
de treball és... has de demanar-ho... però li dic que sí, que ho preparem, però que ho faci 
pel mitjà corresponent i se’t lliuraran totes les còpies de les meses de negociació.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Federico de las Heras. Molt breu.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
No, només és per al·lusió del senyor Matas. Bé, crec que li vaig dir que seria bo aprovar 
els pressupostos generals de l’Estat i crec que vam quedar en aquesta tessitura en el Ple 
passat i això seria la pedra angular per poder obrir la resta de portes. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo intentaré ser molt breu i faré tres apunts a l’explicació que el 
senyor Plana ens ha donat, la qual no comparteixo en alguns termes. Primer, he parlat de 
suggerir i no parlo amb un to negatiu. Suggerir que un propietari d’un determinat espai se 
li faci una modificació urbanística és plenament legítim, és una de les possibilitats que hi 
ha en aquest tema. No ho estic dient amb un to crític. Només que jo, segons tinc entès, el 
calendari temporal és que l’entitat es posa en contacte amb el Govern perquè té un 
problema i la solució que li planteja el Govern a aquesta entitat és aquesta. Si no és així 
no passa res, perquè no hi ha una voluntat d’assenyalar ningú. Val? 
 
Segona, respecte a la conversa que vam tenir. Sí, és cert, efectivament jo, una de les 
coses que li vaig demanar, li vaig demanar diverses coses. Una va ser, primer, 
evidentment, parlar amb els veïns perquè sabíem que aquests veïns estaven en una 
situació, diguérem, molt enconats amb l’activitat. Perquè és un problema que està arrelat 
en el temps, s’ha donat durant molt de temps, no és l’activitat de l’entitat sinó és l’ús del 
bar i el xivarri i les molèsties derivades d’aquest en concret. No pas del billar ni pas de la 
resta de coses, que jo estic segur que no generen cap molèstia, però és aquesta 
puntualització.  
 
Però, també, puntualitzar-li que vam demanar més coses. Vam demanar una còpia de les 
arres que, segons vostè, havia pagat aquesta entitat i que li urgia tirar endavant aquest 
projecte. Bé, volem una còpia de les arres, saber exactament qui hi ha al darrere de la 
compra. No n’hem sabut res més. També vam demanar un informe, que li vam dir que 
demanés un informe al senyor alcalde, perquè l’adrecés a l’interventor, per saber si era 
compatible aquest canvi tenint en compte que aquesta entitat havia rebut subvencions de 
la Diputació de Barcelona per fer una modificació del sistema elèctric i, és clar, potser hi 
havia una incompatibilitat, perquè hi havia una obligació respecte a la subvenció rebuda 
durant un determinat termini de temps. No ho sabíem, però com érem coneixedors que 
existia aquesta subvenció vam dir-li, al senyor Plana, demanem aquest informe per no 
tenir un problema. Tampoc no sabem res de l’informe. I, és clar, arribat aquest punt, quan 
vostè diu: és que els veïns no volen cap activitat. A veure, jo puc entendre que els veïns, 
aquests i qualssevol, no vulgui una activitat nociva, molesta i perillosa com abans es deia 
a la normativa antiga a tocar de casa. Això ho puc entendre, però evidentment jo estic 
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parlant de l’activitat ordinària de l’entitat, que és una activitat, jo diria, més aviat pacífica, 
llevat que el clic de les boles facin molt de remor i d’altres activitats equiparables a la 
necessitat. Escolti, des d’utilitzar la part de dalt d’arxiu, que seria una activitat possible, i 
l’Ajuntament per l’ús d’aquest espai pagar uns diners a l’entitat. És a dir, no estic dient 
que muntem les grans festes, perquè no es tracta d’això, es tracta de cercar, primer, un 
conveni favorable per a l’entitat que li permeti obtenir aquests diners; segon, deslliurar-
nos d’aquest embolic que sembla que és més problemàtic que una altra cosa i, després, 
intentar trobar un punt de consens. Nosaltres, d’entrada, ja li avanço que no creiem que el 
canvi de planejament urbanístic sigui la solució. Segurament, n’hi ha altres, però aquest 
no. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Màxim Fàbregas, també breument si us plau.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Nosaltres no acostumem mai a intervenir en aquest apartat perquè creiem que no és el 
lloc en el qual s’ha de produir un debat. Fem preguntes i escoltem respostes, però quan 
les respostes són del caire de la que ha donat el senyor Ricard Plana no ens queda més 
remei que demanar intervenir. Nosaltres, jo particularment no he demanat al senyor Plana 
que es disculpi per tenir un defecte d’oïda, perquè això ho pot tenir tothom, jo també el 
tinc. Li he demanat que es disculpi per haver-me atribuït a mi actuacions que, en cap cas, 
vaig cometre i, llavors, li agrairia que per refermar les meves paraules es connecti a 
l’ordinador, revisi la cinta del Ple i veurà com mai vaig utilitzar la paraula favor.  
 
És veritat que ha pogut vostè induït a cometre una errada per segona vegada, perquè 
probablement la pregunta que li van passar a vostè tenia escrit tracte de favor similar. 
Però és que ja ho he dit jo aquí, ho tenia escrit. Jo, aquestes preguntes, sempre les 
passo a administració municipal perquè els facilito la seva feina, no han d’escoltar la cinta 
i teclejar, però estava posat en vermell i jo vaig demanar, i algú em pot dir que si és així, 
tant a la regidora senyor Sílvia Folch com al responsable de noves tecnologies, que quan 
més aviat millor volia escoltar la cinta per refermar-me en què havia dit. Allò que havia dit 
i no allò que algú deia que havia dit. Per tant, una vegada em vaig refermar en això, jo 
vaig dir a la responsable d’administració municipal, perdoneu, que les preguntes estan 
equivocades, jo us la vaig enviar amb un vermell i aquest vermell no hi ha de ser perquè 
la paraula no hi és. Després, ha fet tot una sèrie d’al·lusions, bé, no sé si és que... no sé 
com em considera, jo a vostè li tinc respecte, però em sembla que vostè a mi no me’n té 
gaire. Respecte al precedent, vostè ha posat uns exemples que són absolutament 
contradictoris. Quan jo parlava de precedent el mes passat em referia a una modificació 
de pla general que permetria transformar una pastilla que està qualificada com a 
equipament en una pastilla que passaria a ser qualificada zona casc antic i que això és 
feia a demanda d’una entitat privada. D’un propietari i jo li deia que això generava 
precedent, perquè això podia induir al fet que altres propietaris, fossin entitats o fossin 
privats, demanar un tracte similar. Un tracte similar, l’Ajuntament actuaria en 
conseqüència, però s’estava generant un precedent i l’exemple que m’ha posat vostè de 
l’Illa Centre, bé, suposo que ho ha fet perquè el públic assistent no entén, i no té perquè 
entendre de planejament urbanístic, però vostè sap que aquest exemple és absolutament 
errat, perquè quan l’Ajuntament, tingui el regidor d’urbanisme que tingui, en aquell cas 
concret era jo el regidor d’Urbanisme, aprova una modificació de pla general ho fa en el 
marc del pla general. I, en el cas del Ple passat, de l’Illa Centre allò va ser un Ple 
especial. I qui determina les característiques del pla especial és el pla general que es va 
aprovar l’any 2001. Per tant, difícilment ningú podria aprovar coses per fer tractes de 
favor o no, per establir precedents o no, saltant-se les normes que prèviament algú altre 
havia dictaminat d’una manera concreta.  
 
Llavors, jo li demanaria, no vull qualificar la seva intervenció, m’ha semblat molt 
desagradable. Tranquil, que com vostè quan acabem d’aquí podrem prendre un cafè, 
però a partir d’ara jo crec que hauríem de cuidar una mica més les formes. I acostumem-
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nos, si us plau, abans d’intervenir a llegir les intervencions a les quals volem respondre, 
perquè sinó podem caure en errades com les que jo crec que s’han comès. Gràcies. 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Sí, sí, acabo ja. Bé, és igual per no allargar-ho molt. Jo emplaço, diguem, a tothom al 
mateix, si volem parlar del tema i trobar-hi una subvenció, us convoquem a una... no és 
que he apuntat aquí subvenció, perquè era una de les coses que havies dit, però retallo ja 
molt per... Has dit contracte d’arres... una cosa... algunes coses... Bé, l’Ajuntament què 
n’ha de fer d’un contracte d’arres d’un particular? Jo no puc perquè ni el tinc, però bé, ara 
com m’han dit de tancar i per això estava llegint això i m’han sortit les paraules. Acabem-
ho aquí, reunim-nos tots per buscar una solució. Us proposo que fem una reunió i a veure 
si podem trobar una solució millor que la que l’entitat ens proposa.  
 
Quant al senyor Màxim, bé, no sé què ha parlat de respecte, jo et tinc en un molt gran 
respecte. Calculo que, com a mínim, deu saber de tot quatre cops més que jo, vuit anys 
de regidor i jo només en porto dos, quatre cops més, no, no, crec que no té res a veure. 
Tu dius: el meu to et pot haver agradat una mica i tal ho accepto. El teu, al començar, 
també. No ho sé suposar que jo vaig a veure les preguntes per preparar-me, que me les 
passen o coses d’aquestes tampoc ha sigut la millor manera de començar. Però estic 
d’acord que un bon cafè ho pot solucionar tot. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passem al següent apartat. 
 
10. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA demanant actuacions 
relacionades amb la instal·lació d'ascensors o d'aparells elevadors als edificis 
plurifamiliars d'habitatges 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Abans de passar a la lectura volia dir que el text que llegiré ja 
incorpora unes esmenes que han estat fruit de l’acord entre l’Equip de Govern i el nostre 
Grup municipal. I la moció és molt breu, diu el següent.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas llegeix la moció següent: 
 
“El 23 de setembre de 2010, el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar el Pla Local 
d’Habitatge del Masnou. 
 
En aquest pla, després d’analitzar la situació de l’habitatge al Masnou, es marcaven, 
entre altres un seguit d’objectius adreçats a millorar la situació de l’oferta d’habitatge 
públic al nostre municipi i les accions a realitzar per aconseguir aquests objectius. 
 
En un dels seus apartats, el PLH analitzava el parc d’habitatges existent i les situacions 
d’utilització anòmala dels habitatges i ho feia en base a les dades del Cens de 2001 de 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) que eren les úniques dades homogènies existents en 
el moment de la redacció del Pla. 
 
D’acord amb aquelles dades, l’edat mitjana dels edificis al Masnou era de 40,5 anys, 
superior en més de tres anys a la de la província de Barcelona, el 78% d’aquests edificis 
presentaven mancances pel que respecta a l’accessibilitat, el 66% no disposaven 
d’ascensor. 
 
Si analitzem més detalladament les dades i ens concentrem en la situació dels edificis 
d’habitatges de 4 plantes o més, el PLH veiem que el 38,8% del total d’aquests edificis no 
disposaven d’ascensor. 
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Per altra banda, si analitzem les dades de l’IDESCAT pel que respecta a la població del 
Masnou, podem veure que l’any 2016, de les 23.119 persones censades al nostre 
municipi, 4.263 tenien una edat igual o superior als 65 anys i 698 d’aquestes persones 
superaven els 85 anys. 
 
Davant aquesta situació, ICV-EUiA creu necessari que l’Ajuntament adopti mesures 
adreçades a afavorir l’accessibilitat als habitatges plurifamiliars als veïns i veïnes que hi 
viuen i, molt especialment, a aquelles persones que tenen una edat avançada, facilitant la 
instal·lació d’ascensors o de plataformes elevadores als edificis plurifamiliars 
d’habitatges. 
 
Però, pel que fa a la instal·lació d’ascensors o de plataformes elevadores als edificis 
plurifamiliars d’habitatges al Masnou, ens trobem a que, en algunes ocasions i per les 
característiques de l’edifici, aquesta instal·lació no es pot realitzar per l’interior de l’edifici 
i, per tant, l’única opció és fer-ho per alguna de les dues façanes i, principalment, per la 
façana posterior, la qual cosa comporta, en una bona part dels casos, l’ocupació de 
l’espai públic. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa que l’Ajuntament Ple prengui 
els següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Instar el govern municipal a realitzar una ampla campanya informativa, per tal de 
divulgar l’existència d’ajuts destinats al foment de la rehabilitació d’habitatges i edificis 
d’habitatges, en la qual es ressalti que entre les actuacions subvencionables s’inclouen 
les relatives a la instal·lació d’aparells elevadors en edificis plurifamiliars. 
 
Segon.- Instar el govern municipal a que, en el cas que la demanda d’ajuts per al foment 
de la rehabilitació d’habitatges faci previsible l’esgotament de la partida existent 
actualment al Pressupost municipal de 2017, augmenti la partida corresponent per tal de 
poder satisfer els ajuts demanats. 
 
Tercer. Instar el govern municipal a que, en el marc de la normativa del PGOUM, faciliti el 
seu suport a les comunitats de veïns d’edificis plurifamiliars que vulguin instal·lar aparells 
elevadors quan la instal·lació s’hagi de realitzar en àmbits qualificats de sistemes, així 
com a dur a terme, sempre que sigui possible, les actuacions necessàries per poder 
realitzar la instal·lació quan aquesta comporti l’ocupació d’un àrea d’un sistema de vialitat. 
 
Quart.- Instar el Govern Municipal a que en el pressupost de 2018 prevegi els crèdits 
pressupostaris necessaris que permetin una convocatòria d’ajuts per promoure la 
rehabilitació d’edificis que inclogui un programa específic per facilitar l’accessibilitat 
(inclòs rampes per accedir a ascensors o aparells elevadors).  
 
Cinquè. Instar el Govern Municipal a que, abans de finalitzar l’any 2017, actualitzi les 
bases per promoure la rehabilitació d’habitatges, que contempli una convocatòria d’ajuts 
amb un programa específic per a facilitar l’accessibilitat (inclòs rampes per accedir a 
ascensors o aparells elevadors). 
 
Sisè. Fer públics aquests acords a través dels mitjans habituals de comunicació de 
l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Amb les esmenes incorporades també hi ha una precisió per part del 
senyor Matas.  
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El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, senyor Màxim. La moció original, el primer paràgraf estava esborrat tot el que posa 
amb els vots a favor fins on posa CiU i vostè ho ha llegit normal. Llavors, entenem que 
seria del 23 de setembre del 2010 el Ple de l’Ajuntament del Masnou en què es va 
aprovar el Pla local. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, sí, se m’ha passat, jo també ho havia ratllat. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Aclarit aquest concepte, obrim torn. Alguna intervenció? Per part del Govern, senyor 
Matas. 
 
L’esmena ha quedat incorporada a la moció. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, res, que com sempre doncs hem treballat durament durant unes hores per poder 
arribar a un consens amb el text. També vull dir que a la Regidoria d’Habitatge ja s’estava 
treballant en unes noves bases que, com vostè ha dit, com es diu aquí, és del 2010 i, per 
tant, ja estàvem treballant en una actualització de tot aquest aspecte. Vostè ha presentat 
la moció en aquest sentit, però en breu podem facilitar el nou projecte de bases a tots els 
grups.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies. En primer lloc, per agrair el vot dels grups municipals que votin a favor de la 
moció, que ho sabrem d’aquí una estona.  
 
I, després, felicitar-los perquè crec que amb aquesta moció amb les esmenes 
incorporades hem aconseguit el que era objectiu fonamental del nostre Grup al presentar-
la, que era afavorir la instal·lació d’ascensors en edificis plurifamiliars d’habitatges i, 
especialment, en el cas que aquests ascensors hagin d’ocupar un espai públic. I això ho 
fem, tal com hem llegit a la moció, amb un parell d’actuacions que són donar el suport de 
l’Ajuntament, a les comunitats de veïns que així ho sol·licitin, ja que en alguns casos la 
instal·lació pot comportar greus dificultats tècniques i urbanístiques, que són de difícil 
solució, i també garantir que ja en el pressupost d’aquest any hi hagi fons suficients per 
atendre les demandes d’ajuts a la instal·lació d’ascensors que es puguin produir. 
 
Com hem llegit, també hi ha el compromís que es redactaran unes bases específiques 
per a la convocatòria d’ajuts a la instal·lació d’ascensors, això és el que havíem demanat i 
ha estat substituïda per l’acord que diu que en unes bases que hi ha redactades l’any 
2007 i que han quedat absolutament obsoletes, perquè fins i tot la normativa a la qual fan 
referència, també és una normativa que, en alguns casos, està derogada, sigui 
modificada i incorpori un programa específic d’actuació per la subvenció d’aquestes 
actuacions. Jo crec que, una vegada més, s’ha demostrat el que ja vaig dir en un altre 
plenari, que dos no acorden si un no vol i que si tots dos volen són capaços de renunciar 
a plantejaments d’unes i altres per arribar a una proposta que el que en definitiva 
persegueix és beneficiar el màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, que crec que és el 
que s’aconsegueix amb aquesta moció aprovada i per la qual cosa ens felicitem i agraïm 
la voluntat manifestada per la Regidoria d’Habitatge, que ha permès que aquest acord 
hagi estat possible. Gràcies. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem a la votació de la moció.  
 
Resultat: Aprovada per unanimitat absoluta per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
11. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP d'adhesió al 
projecte No puc esperar! 
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom, un altre cop. Abans de llegir la declaració 
voldria comentar un parell de coses. Al presentar la declaració com a proposta d’acord 
pel nostre municipi, el secretari de l’Ajuntament em va manifestar que el parer d’aquest 
Ajuntament que no tenim competència en matèria de Salut Pública per segons quins tipus 
d’acords es podrien prendre dins de la declaració i que em recomanava modificar-ho i 
proposar-ho com a declaració institucional, que en aquest cas a nosaltres, el grup 
municipal, ens és igual plantejar-ho com a declaració o com a proposta d’acord, atès que 
la nostra finalitat és que, en aquest municipi i amb les competències que l’Ajuntament hi 
tingui atorgades, es pugui donar l’opció a aquestes persones que pateixen unes malalties 
que els provoquen aquesta necessitat puguin gaudir d’aquest servei en els nostres 
equipaments i en els comerços o establiments que s’adhereixin a la nostra proposta. I a 
continuació la llegiré. 
 
La Sra. Mònica González llegeix la declaració institucional següent: 
 
“Part Expositiva 
 
No puc esperar! és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que per 
un problema mèdic, no contagiós, necessiten utilitzar urgentment un lavabo.  
 
Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries 
intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o colectomitzats, 
els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells pacients que els 
metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.  
 
Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de 
vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por de 
no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això suposa una minva de la 
seva qualitat de vida.  
 
L'Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) emet 
les targetes “No puc esperar!”, però són els metges de les Unitats MII i Serveis de 
l'Aparell Digestiu dels hospitals col·laboradors qui les lliuren als pacients que ells 
consideren que les necessiten. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però estan 
numerades per tal de seguir un control de lliurament.  
 
Des d’ACCU Catalunya s'arriba a acords de col·laboració amb establiments i 
equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i al més 
ràpidament possible als portadors de les targetes “No puc esperar!”. 
 
Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors:  
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1. Equips mèdics d’Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins 
pacients necessiten la targeta i quins no.  

 
2. Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i informin la ciutadania sobre 

aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments i dependències 
municipals al projecte, i promoguin l'adhesió d'associacions i establiments a “No 
puc esperar!”.  
 

3. Associacions de comerciants i hostaleria disposades a facilitar l'entrada ràpida i 
gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la 
difusió del projecte entre els seus associats. 

 
4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques administratives 

i de suport.  
 
A més, “No puc esperar!” és un projecte que té dues finalitats:  
 

 Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol 
lloc i sempre que ho necessitin.  
 

 Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les 
necessitats que tenen qui les pateixen.  

 
D’aquesta manera, “No puc esperar!” contribueix significativament a millorar la qualitat de 
vida d'aquests pacients. 
  
Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de malalts de Crohn i Colitis 
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i la Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals 
(MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. El projecte “No puc 
esperar!” està en desenvolupament continu i s’actualitza constantment tant per la 
incorporació de nous pacients com per l'adhesió de nous establiments i equipaments 
col·laboradors.  
 
El projecte “No puc esperar!” compta amb el suport del Consell Consultiu de Pacients del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de 
Digestologia, de l'Institut Català de la Salut i de GETECCU (Grupo Español de Trabajo en 
Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa). 
 
Part Dispositiva 
 
Per tot l’exposat, el grup municipal del PSC del Masnou proposa al plenari l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer: Declarar l’adhesió del Ajuntament del Masnou al projecte “No puc esperar!” amb 
la finalitat de col·laborar tot identificant les instal·lacions de la pròpia institució per poder 
atendre les persones portadores de la targeta “No puc esperar!” 
 
Segon: Promoure la difusió del projecte “No puc esperar!” a tota la ciutadania del 
municipi, i en especial als establiments comercials mitjançant les associacions 
professionals de comerciants o gremis. 
 
Tercer: Promoure campanyes divulgatives sobre aquestes malalties digestives amb la 
col·laboració de les entitats especialitzades.  
 
Quart: Fer tramesa d’aquest acord a l’Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa 
de Catalunya (ACCU Catalunya), adjuntant un llistat amb el nom i l’adreça dels 
equipaments i dependències municipals que s'adhereixen al projecte “No puc esperar!”. 
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Cinquè: Donar trasllat del present acord a l’Associació de malalts de Crohn i Colitis 
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), a la Diputació de Barcelona, al Departament 
de Salut, a les entitats municipalistes, al Consell Consultiu de Pacients i a la Societat 
Catalana de Digestologia.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Em comenten que hi havia una petita modificació. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, només que en el punt segon ha dit que hem de fer difusió a tota la ciutadania de la 
comarca i hauria de ser del municipi, si us plau.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ho vam comentar ahir a la Junta de Portaveus.  
 
La Sra. Mònica González 
 
S’accepta, no hi ha cap problema.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora González. Hi ha intervencions al respecte? Senyora Crespo.  
 
L’esmena ha quedat incorporada a la declaració institucional. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres volem anunciar que votarem a favor d’aquesta 
declaració institucional, perquè pensem que és important la implicació dels poders públics 
en la sensibilització i la conscienciació de la ciutadania d’aquelles persones que tenen 
una condició que a vegades no és tan visible, però que en tot cas pot provocar problemes 
i, per tant, és una bona manera de sensibilitzar i d’empatitzar amb la gent que té alguna 
problemàtica de salut.  
 
D’altra banda, també volia comentar-vos com a prec que aquí al Masnou hi ha dues 
persones molt implicades amb aquesta temàtica, dues noies masnovines que han tirat 
endavant, doncs, alguna acció. La que jo conec, per exemple, és l’edició d’un conte per 
explicar als nens aquestes malalties i, a més, ho han fet a través d’una campanya de 
crowdfunding i que pot ser una bona eina i un bon instrument per donar compliment a 
aquest tercer acord de la moció i que, a més, és made in Masnou i que ho hauríem 
d’aprofitar, així que ho deixo en l’aire. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Crespo. Senyor Alfaro. 
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, voldria agrair a la ponent per portar aquesta 
temàtica a debat. Fa pocs mesos que es va aprovar un acord similar o igual al Consell 
Comarcal del Maresme, més o menys estem parlant d’uns 4-5 consells comarcals que 
s’hi han adherit i aproximadament ara uns 80 i pocs ajuntaments que hi estan adherits i 
aquest Equip de Govern està compromès amb aquestes malalties, que no són gaires 
conegudes o com, fins i tot, la gent no sap que hi ha aquesta urgència d’aquestes 
persones que no poden esperar i que han d’anar a un lavabo de forma urgent. 
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I agafo el guant de l’Elena Crespo i de parlar-ne i de treure el suc i poder aprofitar 
aquests recursos que tenim al Masnou per, també, llençar-ho i fer aquesta difusió, que ho 
farem, i intentarem que arribi a la major població possible; per tant, que la gent sàpiga i 
conegui aquestes malalties. Sí que és veritat que en diferents maratons s’han fet difusió i 
informació i sensibilització sobre aquest tema, però sí que és veritat que des del municipi 
hem de treballar i adaptar-nos a aquestes necessitats. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Alfaro. Senyora Mònica González, per tancar. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Sí, només voldria afegir un agraïment a tots els grups que ens donin suport en aquesta 
proposta, desitjar poder així facilitar la vida d’aquelles persones que malauradament 
pateixen aquestes malalties, perquè la nostra prioritat és facilitar i ser útils en la nostra 
tasca política del dia a dia. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passaríem a la votació de la declaració institucional.  
 
Resultat: Aprovada per unanimitat absoluta per 20 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
12. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport a 
una llei d'aprofitament dels excedents alimentaris 
 
La Sra. Mònica González 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Doncs a continuació la següent declaració institucional. 
Faig una petita introducció abans de donar pas a la lectura del manifest. 
 
Voldria aclarir la modificació de tres punts d’acord que hem eliminat de forma acordada 
amb la regidora del Govern que porta aquest tema, ja que estan relacionats directament 
amb el centre de distribució d’aliments que properament s’obrirà aquí al Masnou i, com 
encara no està en marxa, no tenia gaire sentit, doncs, d’introduir aquests temes per ara. 
Hem emplaçat el tema a treballar-ho conjuntament abans d’obrir el centre i potser en una 
propera proposta de moció per treballar-la aquí, al Ple. Passo a llegir la proposta de 
declaració institucional. 
 
La Sra. Mònica González llegeix la declaració institucional següent: 
 
“El malbaratament alimentari té una relació directa en l’impacte ambiental, social i 
econòmic.  
 
Segons la diagnosi del malbaratament alimentari a Catalunya feta l’any 2012 per la 
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència Catalana de Residus, cada any van a 
parar a les escombraries l’equivalent a 25,5 dies de menjar, un volum que serviria per 
alimentar més de mig milió de persones durant un any. S’estima que els consumidors, 
comerços i restaurants malbaraten el 7% dels aliments adquirits. Aquestes dades tenen 
també una traducció en termes econòmics. El valor dels aliments malbaratats és de 841 
milions d’euros anuals, d’acord amb el preu mitjà dels aliments a Espanya, segons dades 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y MedioAmbiente. 
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En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, la 
distribució al detall i la restauració, equival a la utilització de 234.022 hectàrees de 
terreny, que es correspon a un 20% de tota la superfície agrària útil de Catalunya. 
Finalment, en termes potencials d’escalfament global, si es deixés de malbaratar aliments 
les emissions de gasos amb efecte hivernacle es podrien reduir en 520.753 tCO2eq, 
l’equivalent, per exemple, al 13% de les emissions en el sector agrícola. 
 
El malbaratament alimentari té conseqüències en l’àmbit social. En els darrers anys, hem 
vist com la crisi econòmica ha colpejat de forma important molts col·lectius socials, 
especialment aquells que es troben en risc d’exclusió social. Les polítiques per a garantir 
l’accés a les necessitats bàsiques portades a terme des de l’administració han hagut de 
combinar-se amb les realitzades per diverses entitats socials, per tal de donar resposta a 
l’augment de la demanda. Els bancs d’aliments o la necessitat de garantir beques de 
menjador han posat de relleu la contradicció entre l’excessiu malbaratament alimentari i 
les necessitats d’alimentació existent. És per aquest motiu que cal facilitar l’aprofitament 
d’aliments frescos i elaborats, mitjançant acords de col·laboració entre el sector social i 
els sectors alimentaris. En aquest sentit, podem trobar a Catalunya exemples de bones 
pràctiques portades a terme per diversos ajuntaments, entitats socials i el sector de 
l’alimentació (productors, mercats, supermercats i restauració). 
 
El Grup Parlamentari Socialista ha presentat al Parlament de Catalunya la primera 
Proposició de llei d’aprofitament de l’excedent alimentari a Catalunya, amb la voluntat de 
legislar els mecanismes necessaris per reduir el malbaratament a partir de la complicitat 
de tots els agents implicats: productors, distribuïdors, hostaleria, famílies i govern. Entre 
d’altres molts aspectes, recull la necessitat de posar en marxa un Pla Nacional de Lluita 
contra el Malbaratament, la necessitat d’establir convenis entre els grans distribuïdors i 
les entitats de caràcter social per donar sortida als aliments frescos amb data de consum 
preferent, facilitar i fomentar que el consumidor/a pugui endur-se a casa els aliments 
emplatats que no es consumeixin a l’hostaleria, i la importància d’establir mesures 
relacionades amb l’àmbit de l’educació, informació i sensibilització contra el 
malbaratament alimentari, a més d’establir mesures de suport econòmic, material i tècnic 
per al foment de la recerca i la innovació en l’àmbit alimentari.  
 
Aquesta Proposició de llei és l’oportunitat per tal que tots els sectors, partits polítics i 
entitats socials consensuïn una posició comuna davant el malbaratament alimentari, 
posant de relleu les múltiples bones pràctiques que ja es porten a terme al conjunt del 
territori, per tal de poder estendre un model eficaç, ecològic, econòmic i social en relació 
a l’aprofitament de l’excedent alimentari. 
 
Pels motius exposats, el Ple d’aquest Ajuntament proposa els següents  
 
ACORDS 
 

1. Donar suport a la Proposició de llei d’aprofitament de l’excedent alimentari 
presentada al Parlament de Catalunya. 

 
2. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que impulsi mesures de 

col·laboració i cooperació amb totes les administracions públiques, agents i entitats 
que treballen en l’àmbit alimentari, per a establir acords i circuits, amb garanties per a 
l’aprofitament dels aliments frescos que s’acaben malbaratant. 

 
3. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que desenvolupi campanyes 

informatives i de difusió social en els centres escolars de primària i secundària, amb 
l’objectiu que la ciutadania també es conscienciï de la importància de ser 
responsables amb el menjar. 

 
4. Adherir-nos al “Manifest de Profit” que en el marc de la campanya contra el 

malbaratament alimentari “Som gent de profit” ha endegat l’Agència Catalana de 
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Residus de Catalunya que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
5. Publicar aquesta proposta a tots els mitjans de comunicació, digitals i xarxes per fer 

la màxima difusió possible. 
 
6. Comunicar a totes les administracions, agents econòmics i comercials, a les entitats i 

sectors que treballen per evitar el malbaratament en l’àmbit autonòmic i local 
l’adopció d’aquest acords.” 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Mònica González. Alguna intervenció? Senyora Crespo. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Simplement, volia dir que nosaltres hi votarem a favor i entenem 
com una oportunitat poder-ho treballar a través del centre. Suposo que la regidora 
explicarà com ho farem. Però també entenem que pot ser molt interessant parlar-ho en el 
Consell de Benestar Social i a veure de quina manera ho podem articular i fer aterrar. 
Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Crespo. Alguna intervenció? Senyora Condeminas. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies, molt bona nit. Bé, volia dir que la retirada d’aquests tres punts que se li va 
demanar a la regidora que es fes, ella ho ha explicat molt bé, perquè ho vinculava en tot 
moment amb el centre de distribució d’aliments, cosa que té molta lògica. Jo li he 
demanat que, en tot cas, primer l’hem de deixar rodar i que funcioni amb la seva 
normalitat, però també l’he emplaçat, a part del Consell, que en tindreu tots la informació, 
ella personalment, ja que m’ho havia demanat, és que ja s’està fent un programa de no 
malbaratament d’aliments dintre dels recursos que tenim.  
 
Poso com a exemple, fa molts pocs dies, una parada de la plaça va donar nombrosos 
quilos de bacallà fresc i de pop i que s’han passat a distribuir, no en el CDA, que encara 
no el tenim actiu, però sí a través de les tres entitats que ho estan distribuint. Per tant, ja 
hi ha una cadena, ja s’està treballant això, podem ampliar-ho, podem anar, a més podem 
fer tallers de com utilitzar productes amb caducitat propera, és a dir, ja hi ha un pla sobre 
això. És a dir, ja el que estem fent està bé, podem ampliar-ho, podem anar a més, però jo 
li vaig demanar que, si us plau, no poséssim un timing fins que, com a mínim, no 
tinguéssim ja una mica de rodatge. Simplement és això, gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Mònica González, per tancar.  
 
La Sra. Mònica González 
 
Sí, gràcies. Bé, doncs, més que res comentar que aquesta iniciativa que està impulsada 
per diferents forces polítiques i proposada al Parlament pel nostre partit segueix un 
corrent que ja porta en aquesta matèria uns anys de treball i desenvolupament.  
 
Aquesta mesura va encaminada a dos grans reptes que tenim per davant: disminuir la 
quantitat de residus que es generen innecessàriament i reaprofitar les grans quantitats de 
tones d’aliments que encara són útils que llencem a diari ─sobretot el sector comerç i 
restauració. Creiem necessària l’educació i la conscienciació de tota la ciutadania en 
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aquest fet, ja que està en desenvolupament en municipis i ciutats de Catalunya i en 
diferents col·lectius i amb diferents eines que donen sortida a aquests aliments i 
productes. I la darrera qüestió: donar les gràcies a tots els grups que ens donin suport en 
aquesta iniciativa. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem a la seva votació.  
 
Resultat: Aprovada per unanimitat absoluta per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per tant, en aquest punt tancaríem l’ordre del dia. Hi ha alguna qüestió a presentar 
d’urgència finalment? Senyor Màxim. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre Grup havia presentat pel tràmit ordinari una 
proposta de moció per demanar actuació per la retirada de plaques de fibrociment dels 
centres educatius públics de Catalunya.  
 
Aquesta moció, vist els precedents de fa molts mesos, es va presentar en temps suficient 
com perquè pogués estar incorporada a la convocatòria de la Junta de Portaveus, 
interpretant que el Govern interpretaria que era una declaració institucional, ja que 
afectava administracions supramunicipals com la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona.  
 
Per la nostra sorpresa no va ser així i, en veure la convocatòria de la Junta de Portaveus, 
immediatament el nostre Grup municipal va suposar que s’havia produït una errada i va 
demanar que aquesta moció s’incorporés per ser tractada a la Junta de Portaveus.  
 
Ahir, el tema es va tractar a la Junta de Portaveus i la interpretació que feia el Govern és 
que allò era una moció i que, per tant, no podia debatre’s allà i que havia de passar a 
tràmit de Comissió Informativa.  
 
Creiem que existeix un absolut desconeixement, almenys per part del nostre Grup i 
suposo que potser per part d’altres, respecte a com s’interpreta quan una proposta d’un 
grup de l’oposició, fins i tot el mateix Equip de Govern, s’interpreta com una moció o 
s’interpreta com una declaració institucional. Tenim no un, ni dos, ni tres, sinó molts 
exemples de propostes de grups municipals que obliguen a actuar altres administracions i 
l’Ajuntament del Masnou i que han estat considerades com a declaracions institucionals, 
que és un cas exactament igual de la moció que nosaltres hem presentat.  
 
Ens hem reunit dos minuts a la sala annexa al despatx de l’alcalde per intentar arribar a 
un acord sobre aquest tema. Nosaltres creiem que el tema s’havia de debatre avui. 
L’alcalde ens ha confirmat que una de les demandes que fem a la moció s’efectuarà en el 
mes de juliol i, per tant, per no entrar en un debat llarg sobre el qual segurament no ens 
posaríem d’acord, ja que hem demanat en l’apartat de control d’òrgans de govern un 
informe jurídic que ens aclareixi a tots nosaltres quan interpretarem una cosa i quan 
interpretarem una altra, creiem que podem esperar-nos al mes vinent i debatre la moció, 
no diré com Déu mana sinó com el ROM mana. Gràcies i, per tant, no la presentem.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Precisió laica final. Volia agrair-li la seva intervenció i entenc que hi ha diferents 
interpretacions i també, doncs, que ha estat una mica complex tot el procés aquest i 
esperem poder aclarir què és declaració institucional i què és moció, per facilitar el debat 
al Màxim. Doncs em sembla que no ens queda res més a l’ordre del dia. Doncs 
finalitzaríem el Ple.  
 
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. 
 
 


