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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia
tramès juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents.
1. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents:
ALCALDIA
 Obert el procés participatiu per l’actuació del Casino
El 3 de febrer, va començar el període perquè la ciutadania, a través d’un formulari,
pugui fer les aportacions i consultes derivades d’aquesta actuació.
 Suport als imputats per 9-N
El 6 de febrer, l’alcalde, Jaume Oliveras, i alguns dels regidors que formen part del
consistori es van desplaçar a Barcelona per donar suport a l’expresident Artur Mas i les
exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega, que van ser imputats per haver celebrat la
consulta del 9 de novembre de 2014 a Catalunya.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
 Programa Treball i Formació
A finals del mes de gener, l’Ajuntament ha contractat una vintena de persones gràcies a
la subvenció rebuda en el marc del programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació
de Catalunya.
 Fira Mercat de segona mà
El 4 de febrer, va tenir lloc a la plaça Ramón y Cajal la Fira de segona mà.
 Fira d’artesania
El 5 de febrer, va tenir lloc a la plaça de la Llibertat, la Fira d’artesania.
 Contractacions en el marc del programa Treball i Formació
El 10 de febrer, l’alcalde i la regidora de Promoció Econòmica van rebre els treballadors
contractats gràcies a la subvenció rebuda en el mar del programa Treball i Formació del
Servei d’Ocupació de Catalunya. Es tracta d’una vintena de persones que es troben en
situacions de dificultat per accedir al món laboral. Amb això es compleix un doble
objectiu: fomentar la contractació i la reinserció de persones que han estat en atur
durant una temporada llarga.
SERVEIS GENERALS
 Nous ítems al Portal de Transparència
Per tal d’aconseguir una Administració més propera i més transparent per a la
ciutadania, en els darrers mesos s’han publicat al Portal de Transparència un conjunt
d’ítems sobre l’actuació del Govern municipal i l’Administració; com ara, la relació de
decrets; les opinions i propostes dels grups municipals; les subvencions atorgades;
convenis amb entitats, ajuts per prestacions econòmiques. També s’ha publicat els
Espais de Participació Ciutadana.
SEGURETAT CIUTADANA
 Junta Local de Seguretat
L’1 de febrer es va reunir la Junta de Seguretat Local per avaluar la seguretat ciutadana
i la viària al municipi durant l’any 2016, i per coordinar les tasques i els projectes que
duen a terme els diferents cossos policials al municipi. Hi van assistir comandaments
dels Mossos d’Esquadra, de la Guàrdia Civil i de la Policia Local del Masnou; a més de
l’alcalde, Jaume Oliveras; la regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Folch, i el secretari
de la Delegació del Govern, Xavier Baiget. Com a principal conclusió, es va observar
una millora destacada en la seguretat ciutadana, i que cal continuar reforçant les
iniciatives preses per consolidar els resultats.
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ACCIÓ SOCIAL
 Dia escolar de la no violència i la pau (DENIP)
El 30 de gener, es va inaugurar el programa d’actes per commemorar el Dia Escolar de
la no Violència i la Pau, al cinema La Calàndria, amb la projecció de la pel·lícula La
tumba de las luciernágas. Avui, dijous 2 de febrer, diversos escolars del Masnou han
participat en uns tallers de sensibilització, a càrrec de l’organització ReAcció
Humanitària, que els ha acostat al funcionament i les necessitats d’un camp de
refugiats. Van assistir a aquests actes, l’alcalde, Jaume Oliveras, i la regidora d’Acció
Social, Noemí Condeminas.
 Campanya “Fem futur” i “Casa nostra, casa vostra”
El 3 i 4 de febrer, al vestíbul de l’Edifici Centre, va tenir lloc la recollida de signatures per
a aquestes campanyes.
BIBLIOTECA
 Aula d’estudi nocturna
El 29 de gener va finalitzar aquesta activitat, amb un balanç positiu de participació.
 Club de lectors intrèpids
El 7 de febrer, va tenir lloc aquesta activitat, amb la finalització de la lectura Un
superheroi amb poca traça, de l’Elisenda Guiu.
 Trobada amb... Rafel Nadal
El 8 de febrer, ens va visitar aquest escriptor per presentar-nos la seva novel·la La
senyora Stendhal.
 Hora del conte
El passat dissabte 11 de febrer, va tenir lloc aquesta activitat amb el conte en anglès
Gina Ginger and Charlie Chives, a càrrec de l’escola d’anglès Kids & Us School of
English.
 Visites escolars
El passat dimarts 14 de febrer, van visitar la biblioteca els alumnes de tercer de primària
de l’Escola Sagrada Família.
 Tertúlies en català
El passat dimarts 14 de febrer, va tenir lloc aquesta activitat amb el comentari de la
novel·la Nahid, la meva germana afganesa, a càrrec de Carme Giol, voluntària
lingüística.
 Club de lectura
El dimarts 14 de febrer, va finalitzar la lectura de Les bruixes, de Roald Dahl.
ACTIVITATS DE LES ENTITATS
 Ballada de sardanes
El 5 de febrer, a la plaça d’Ocata, va tenir lloc la ballada de sardanes.
 Colla de geganters
El 12 de febrer, aquesta entitat va organitzar la cercavila de Santa Eulàlia.
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET
 Teatre familiar
El 5 de febrer, la companyia N54 Produccions, va oferir el teatre familiar, amb una versió
del conte El petit príncep, de l’escriptor Antoine de Saint-Exúpery.
 Concert EMUMM
El 11 de febrer, va tenir lloc aquest concert d’hivern de l’Escola Municipal de Música del
Masnou.
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MUSEU MUNICIPAL DE NÀUTICA
 Itinerari El Masnou sota les bombes
El 29 de gener va tenir lloc aquest itinerari en record del bombardeig que es va produir
al Masnou el 26 de gener de 1939.
ESPORTS
 Suport a l’equip de futbol femení de l’Atlètic Masnou
L’alcalde del Masnou i el regidor d’esports, Jordi Matas, han fet arribar el seu suport a
l’equip de futbol femení de l’Atlètic Masnou pels incidents masclistes ocorreguts al camp
municipal del Molí, a Lloret de Mar.
JOVENTUT
 Aula d’estudi dinamitzada
El 7 i el 14 de febrer, a Ca n’Humet, va tenir lloc aquesta activitat, adreçada als
adolescents i joves.
INFÀNCIA
 Jocs cooperatius Familiars
L’11 de febrer, a Ca n’Humet, va tenir lloc aquesta activitat per tal de reforçar la
participació i el treball en equip.
MOBILITAT I VIA PÚBLICA
 Al Masnou, més bus que mai
Una de les prioritats de l’Ajuntament, recollida en el Pla d’Actuació Municipal (PAM)
2015-2019, és millorar la mobilitat al municipi i disposar d’un servei de transport públic,
còmode, pràctic, ràpid i adaptat a les necessitats de tothom. Per això, durant aquests
dies s’ha fet arribar a totes les cases del municipi un díptic informatiu sobre les tres
principals línies que donen cobertura al Masnou.
PROJECTES I OBRES
 Oberta al públic la primera fase del Parc Vallmora
Ja és oberta al públic la primera fase del Parc Vallmora, que es va finalitzar al mes de
desembre, amb la qual cosa es comencen a veure els primers fruits d’un dels projectes
més esperats pel Masnou.
APROVACIONS JUNTA GOVERN LOCAL
 JGL 02/09/2017
- Adjudicació del contracte menor de les obres de reurbanització dels jardins de Can
Malet.
 JGL 09/02/2017
- Aprovació inicial de l’Avanç del pla parcial i divisió en subsectors del sector industrial
Pla Parcial 3 Camí del Mig.
- Aprovació inicial del Pla Parcial 3 Camí del Mig, subsector 1.
 JGL 16/02/2017
- Aprovació inicial del projecte d’urbanització del Torrent Vallmora.
- Adjudicació contracte de reforma parcial per adequar l’ús al CDA.
- Adjudicació, pel procediment obert, de la 1a. fase de les obres ordinàries del projecte
de millora d’accessibilitat del pas soterrat del carrer Brasil.
2. -Donar compte dels decrets d'Alcaldia
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 46, de data 23 de gener de 2017, al número 204, de data 9 de febrer de
2017.
Resultat: El Ple en resta assabentat.
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3. Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius
de la LO 2/2012 respecte al seguiment del quart trimestre del pressupost 2016
amb motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda
Primer. Donar compte de l’informe d’Intervenció número 8/2017 d’avaluació de
compliment d’objectius de la LO 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, respecte al seguiment del quart trimestre del pressupost 2016.
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del quart
trimestre del pressupost 2016 al Ministeri d’Hisenda.
Resultat: El Ple en resta assabentat.
4. Donar compte de l'informe corresponent al quart trimestre de l'any 2016 sobre
compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès
conforme a allò establert per l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:
“Informe del quart trimestre de 2016 sobre compliment de terminis de pagament
d’obligacions pendents
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà d'emetre
un informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que
inclourà necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb
incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex següent:
Annex 1, amb els quadres i les llistes sobre els pagaments realitzats en el trimestre, tant
dins com fora del període legal de pagament, les factures o documents justificatius
pendents de pagament al final del trimestre, que inclou un resum del nombre i la quantia
global de les obligacions pendents amb incompliment de termini.
D’acord amb allò establert per l’article 216.4 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic,
redactat d’acord amb la modificació introduïda pel número 1 de la disposició addicional
setena de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i
d’estímul al creixement i de la creació d’ocupació, que estableix que “l’Administració
tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de
les certificacions d’obra o dels documents que n’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 qual es
regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el valor
afegit.
Cal donar compte del present informe en el primer Ple municipal que se celebri.”
Resultat: El Ple en resta assabentat.
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5. Aprovar provisionalment la modificació de l'article 9.1 de la taxa pel servei de
clavegueram
El Sr. Jordi Matas presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies, senyor alcalde. Tal com hem comentat a la Comissió Informativa, es tracta que
l’article 9.1 de la taxa de servei de clavegueram amb l’aprovació de les ordenances
fiscals correctament aprovat el preu públic, que aquest any baixava de 12 a 8 euros, la
part de quota fixa. Vam tenir un error administratiu en el qual no es va modificar l’article
9.1, que és aquell en què notifiquem a les empreses subministradores del servei
d’aigües els nous preus. Per tant, el que fem ara és corregir aquest error amb aquesta
proposta d’aprovació.
El Sr. Jordi Matas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el
següent:
“El 24 de gener de 2017, la responsable de Rendes va emetre un informe en el qual
posa de manifest que el 27 d’octubre de 2016, el Ple de l’Ajuntament del Masnou en
sessió extraordinària va aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals.
Que es va procedir a l’exposició pública mitjançant anunci que es va inserir en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de 31 d’octubre de 2016 amb número de registre
022016019002, al tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació, i al Diari Ara de data
4 de novembre de 2016 i que transcorregut el termini d'exposició no es va presentar cap
reclamació; per tant, els acords van esdevenir definitius i es van publicar al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de 27 de desembre de 2016, amb número de
registre 022016022404.
Afegeix que entre les modificacions, en relació a la taxa pel servei de clavegueram,
s’incloïa la modificació de l’article 4t per reduir la quota fixa de 12,00 euros a 8,00 euros
i la quota variable, d’acord amb l’estudi de costos realitzat.
Fa constar que s’observa que no es va modificar l’article 9.1 relatiu a la gestió mitjançant
les entitats subministradores d’aigua potable.
Atesa aquesta omissió resulta necessari procedir a l’actualització del quadre de quotes,
d’acord amb la quota fixa i quota variable aprovades definitivament a l’article 4t. de la
taxa pel servei de clavegueram, en virtut del que estableixen els articles 15 fins el 19 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Finalment, fa esment que aquesta modificació no afecta a cap element essencial del
tribut, ja que es tracta de regular la gestió entre les empreses subministradores i
l’Ajuntament del Masnou i que la resta de l’ordenança es manté en vigor amb el mateix
redactat que va resultar de l’acord adoptat el 27 d’octubre de 2016 pel Ple de
l’Ajuntament del Masnou.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
ACORDS
Primer- APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa pel servei de clavegueram, d’acord amb el detall següent:
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Article 9è. Gestió mitjançant les entitats subministradores d’aigua potable
1. En virtut dels convenis que se signin amb les entitats subministradores d’aigua
potable, aquestes incorporaran a la factura del servei que presten la quota de la taxa
corresponent als subjectes passius que no figuren en el registre a què fa referència
l’article anterior. A aquests efectes, el registre, i les seves altes i baixes, serà comunicat
a les companyies subministradores d’aigua.
L’import aplicable es limitarà a la fracció de quota anual que procedeixi en funció del
nombre de períodes de facturació a l’any que tingui establerts cada entitat
subministradora, que queda establert en:
Segon.- EXPOSAR l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant trenta
dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer.- PUBLICAR, l’anunci en el butlletí oficial de la província i també en un diari de
gran difusió de la província.
Quart.- Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat
reclamacions, l’acord provisional s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat
d’acord plenari.
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, en un ple
extraordinari convocat el més aviat possible, abans d’aprovar definitivament la
modificació a que fa referència l’acord provisional.
Cinquè.- PUBLICAR, en el butlletí oficial de la província l’acord elevat a definitiu i el text
íntegre de l’ordenança fiscal aprovada, la qual entrarà en vigor l’endemà de la publicació
en l’esmentat BOPB i regirà mentre no s’acordi la modificació o derogació.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor Màxim Fàbregas
El Sr. Màxim Fàbregas
Per anunciar que, tot i que vam votar en contra de l’aprovació de les ordenances per al
2017, aquesta vegada hi votarem a favor perquè es tracta, com ha comentat el regidor,
únicament de corregir una errada administrativa.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs passem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 15 vots a favor i 4 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), ICV-EUiA-E (2
regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C's (3 regidors) i PP (1 regidor) s'abstenen.
6. Aprovació i reconeixement de la relació número 2, de factures extrajudicials
sense contractació i sense suficient consignació pressupostària en l’exercici
anterior
El Sr. Jordi Matas
Gràcies novament, senyor alcalde. Com hem comentat a la Comissió Informativa, són
tota una sèrie de factures del 2016 que no van tenir prou consignació pressupostària a
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les corresponents partides i el que fem ara és passar-ho com a aprovació extrajudicial.
La major part d’aquestes factures són per un import de 83.394,59 € i, per tant, el que
proposem és això, poder-ho aprovar i poder pagar els industrials corresponents.
La proposta literalment diu el següent:
“Durant l’exercici 2016 es van realitzar una sèrie de despeses amb càrrec al pressupost
de 2016 i sense crèdit disponible a les aplicacions.
Per aquest motiu i malgrat estar recepcionades i conformades per part de les àrees
gestores de les factures amb anterioritat a 31 de desembre 2016, aquestes no es van
poder comptabilitzar dins el termini d’execució del pressupost.
Consultada la Base de dades que suporta el sistema comptable es conclou que no
existeix cap pagament realitzat a favor dels tercers que tot seguit es detallen, relatius a
les factures i pels imports relacionats a l’annex I.
Així mateix, no figuren càrrecs bancaris a favor dels tercers per les factures i els imports
relacionats a l’annex I.
Vist l’informe de l’Interventor municipal de data 6/2017.
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.- Es procedeixi a la instrucció i aprovació del oportú expedient de
Reconeixement Extrajudicial de Crèdit per a la seva imputació al pressupost de
despeses de l’exercici corrent, no imputats en l’exercici corresponent, tot això d’acord
amb la relació que s’acompanya com annex I i que importa un total de 83.394,59 euros.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a l’annex I per un
import total de 83.394,59 euros amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries
relacionades en el citat document annex.
Tercer.- Comunicar l’acord anterior a la Intervenció i a la Tresoreria Municipals, als efectes
pressupostaris i comptables escaients.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor Suñé, endavant.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres tenim algunes qüestions a plantejar. Vam revisar les
factures arran del que va comentar-se a la Comissió Informativa i ens han sorgit una
sèrie de dubtes sobre els quals ens agradaria tenir resposta.
La primera és relativa a la llum dels camps d’esports. Observem que hi ha tres partides,
una genèrica: ELECTRICITAT CAMPS ESPORTS 2016, i dues més relatives als camps
de la Kennedy i la riera d’Alella. Totes tres pugen més de 4.000 €. Al pressupost de
2016, que és de referència de les factures, el Departament de Manteniment tenia una
única partida, que entenem totes ataquen aquesta, per un import de 17.500 € i també
recordem que es va incrementar en el pressupost que està vigent en 9.500 €. Llavors
voldríem saber:
Quin és l’import de la despesa real per a aquest concepte l’any 2016? És a dir, realment
es van consumir els 17.500 € que estaven consignats i no hi havia prou diners o com
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que va arribar la factura tard, que també em sembla que va ser un argument que va
donar que van arribar les factures passat l’any, no es va poder aplicar de la despesa del
2016 i per això s’ha hagut de carregar ara. I, en tot cas, si a diferència de quina sigui la
resposta, si han previst cap actuació per rebaixar la factura elèctrica de la despesa
elèctrica amb aquests conceptes?
La segona és que, fent aquest repàs, ens hem adonat que hi ha dues factures relatives
al Port Esportiu que pugen més de 6.000 €. En concepte d’enllumenat públic Port
Esportiu. És clar, nosaltres volem saber: a quin enllumenat es refereix? Si aquest
enllumenat l’estem pagant perquè hi ha un compromís escrit que ens hi obligui? Perquè
vull recordar que no és un espai públic, és un espai privat d’accés públic i no entenem
com s’ha de pagar l’enllumenat? Hi ha altres casos, com són privatives d’ús públic a la
zona de Can Mandri, al sector de Ramón y Cajal, que els veïns paguen l’enllumenat tot i
que és de benefici propi. Per això, és un dubte que ens sorgeix.
Pel que fa a la resta de factures tenim també alguna qüestió. Observem que hi ha una
factura de més de 36.000 € del Consorci de Tractament de Residus del novembre de
2016 sobre el tractament i valoració de la brossa, que no entenem com és possible que
no hi hagués crèdit suficient, com afirma el tècnic en el seu informe, ja que la partida
estava dotada al 2016 amb 375.000 €. Volem fer constar també que al pressupost del
2017 s’ha incrementat fins als 425.000 €. I el que volíem saber és com és possible que
incrementant el sistema de contenidors i un dels arguments de l’increment era reduir el
rebuig, ara tenim més rebuig i hem de pagar més. Si ho entenem nosaltres, bé.
I, després, si han previst alguna actuació per rebaixar la despesa?
Ens hagués agradat fer aquestes preguntes a la comissió perquè poguessin ser
respostes, però no hem tingut temps material per fer-ho i, per tant, si la resposta que
rebem és suficientment esplèndida no diríem res, però si no sí que demanaríem que
quedés damunt la taula el tema aquest. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, un cop més el Govern ens presenta una proposta per
aprovar i reconèixer factures extrajudicials per al pagament de subministraments o
actuacions que no havien estat contractats, segons es diu, o per als quals no hi havia
consignació suficient en un pressupost que aquest any és el de 2016.
Avui, com s’ha pogut sentir, estem parlant de factures diverses per un import que passa
dels 83.000 €, la major part dels quals corresponen a consum elèctric per l’enllumenat
públic i a despeses per consum de gas a centres públics, i la de major import és aquella
a la qual ha fet referència el senyor Suñé, de 36.608,41 €.
Nosaltres hem denunciat, i els que ens acompanyen freqüentment aquí en tenen
constància, de manera reiterada aquesta pràctica, que està esdevenint massa habitual, i
avui ho tornem a fer.
Per això, un cop més i només perquè els informes tècnics justifiquen que les obligacions
existeixen, nosaltres votarem abstenció; però, alhora, denunciem aquesta manca de
control econòmic per part del Govern municipal i li exigim, com hem fet altres vegades,
que prengui mesures perquè no es repeteixin situacions com aquesta.
Per altra banda, nosaltres creiem que cal que, en el moment de la votació, disposem
d’informació suficient per poder decidir el sentit del nostre vot.
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Per això, cal que els informes que es redactin per justificar aquestes aprovacions
extrajudicials siguin molt més explícits i rigorosos. Si fos així segurament algunes de les
preguntes que es feia el regidor socialista no haguessin tingut sentit, perquè hauria
trobat la resposta en aquests informes, però no és així. En la nostra opinió, aquests
informes han d’explicar les circumstàncies que han provocat el no pagament en temps i
forma de la factura, sense que sigui suficient recórrer a l’argument fàcil que “no existia
consignació pressupostària”. En posaré un exemple: una de les factures que es proposa
aprovar té un import menor, només de 164,95 €, i, segons consta a l’informe tècnic,
correspon a l’assistència tècnica de l’obra Bon Profit!, a Ca n’Humet. L’informe afegeix
que la factura excedia de l’import aprovat inicialment en concepte de variable del
contracte de l’empresa.
En aquest cas concret, per al nostre grup l’informe hauria d’incloure, a més, quin era
l’import que s’havia aprovat inicialment, quins eren els conceptes que es contractaven i
quines havien estat les modificacions que justificaven l’augment del cost del servei
contractat. Demanem al Govern que en prengui nota i que, d’ara en endavant, doni
instruccions perquè els informes incorporin aquests aspectes. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyor Jordi Matas.
El Sr. Jordi Matas
Sí, referent al fet que gran part, com s’ha comentat, d’aquests 83.000 € és de consum
elèctric, recordo també que ho vam comentar a la Comissió Informativa, que aquest any
s’ha procedit a una regularització de factures d’uns comptadors de fa molts anys
instal·lats per una empresa. Això ha generat durant uns anys que no tinguéssim lectures
reals sinó que l’empresa Endesa ens anava fent lectura estimada. Endesa no acceptava
aquests comptadors. El que s’ha procedit aquest any, finalment, per fi, és poder arribar
a un acord des de Manteniment amb Endesa per dir: ara ja és lectura real. Això ens ha
fet anar molt malament en la partida, perquè s’ha regularitzat aquest desfasament de
lectura real a lectura estimada i és el que ens ha descol·locat una mica aquestes
partides quant a consum elèctric.
No obstant això, el senyor Suñé ens ha demanat tota una sèrie d’explicacions, de les
quals jo no disposo aquí en aquest moment, i jo no tinc cap inconvenient si m’ho fa
arribar per escrit, si m’ho pot fer arribar per poder-ho treballar i poder-li enviar, al més
aviat possible, perquè no hi ha cap més voluntat que poder ser transparents, poder
donar, si em pogués facilitar una mica d’anticipació, potser avui en aquest moment li
hagués pogut donar. No és un retret, només és allò de llàstima que no ho hagi fet arribar
abans perquè en aquest moment li podria donar tot aquest detall.
Sí que s’ha fet un comentari sobre el tema de previsió de reducció de la tarifa i sí que
s’està treballant amb un objectiu de reduir la facturació elèctrica. Per tant, des de les
diferents àrees o Medi Ambient i Manteniment hi ha aquest objectiu. Al final, és poder
pagar menys i tenir el consum adequat per a les nostres instal·lacions i per als nostres
carrers.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, si de cas, per complementar una mica la informació, el senyor Quim
Fàbregas, regidor de Manteniment.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Sí, gràcies alcalde. Només, tal com ha comentat el senyor Jordi Matas, una gran part de
les partides que aprovem amb les factures extrajudicials que aprovem estan vinculades
al tema d’enllumenat públic, perquè hi ha hagut un procés de regularització. Durant uns
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anys ens han fet les lectures estimades que estaven per sota del cost real del consum i
per això hi ha molts quadres elèctrics que, diguem-ne, hem aprovat factures per sobre
de la consignació que hi havia pressupostàriament.
Jo, de tota manera, he agafat la paraula per comentar el tema de residus que vostè ha
dit, malgrat el sistema implantat estem portant més residus a cremar. No, estem reduint
l’aportació de residus a incineració. Què ha passat? Quan el conjunt del Maresme està
incrementant lleugerament el nombre de tones que porta a incinerar, el conjunt del
Maresme, al Masnou estem baixant, diguem-ne, podríem dir notablement. Tot i així, la
Generalitat estableix un cànon que puja exponencialment i d’un any, em sembla que al
2015, el cànon que aplicava la Generalitat era, crec recordar, parlo de memòria, sobre
els 11 € tona i el 2016 era de 14 € tona. Això ha fet, diguem-ne, que malgrat que portem
menys tones a incinerar el cost sigui superior.
I, per altra banda, el que també ha passat és que en el pressupost, si vostè compara el
pressupost del 2015 amb el del 2016 en relació amb la partida en la qual es carrega el
cost d’incineració de residus, va patir una davallada significativa. Em sembla que va
passar de 400 i escaig a 375.000 €, amb la qual cosa després, quan s’ha vist com ha
anat evolucionant l’any, doncs, ja s’ha vist que passaríem d’aquest import. Per això hi ha
aquí un desfasament de trenta i escaig euros, però en realitat estem reduint el nombre
de tones que portem a incinerar. En tot cas, a la propera Comissió Informativa, si li
sembla bé, podria portar una mica les dades de recollida de les diferents fraccions i es
podrà veure com estem reduint la fracció resta i estem incrementant totes les altres
fraccions.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyor Suñé, endavant.
El Sr. Ernest Suñé
Bé, vull agrair les respostes. Jo tinc satisfacció per l’oferiment i per la resposta donada
pel senyor Quim Fàbregas. M’alegro que reduïm i em sap greu que per molt esforç que
fem encara hàgim de pagar molt més. Per tant, seria una qüestió a revisar i agrairé que
em faciliti les dades, la comparativa per poder-la tenir. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, jo també agraeixo la intervenció del senyor Joaquim Fàbregas i l’animo al fet que
aquesta explicació tant pedagògica la traslladi als seus tècnics i a la resta de tècnics de
les diferents àrees de l’Ajuntament perquè les incorporin en la propera ocasió que hàgim
d’aprovar factures extrajudicials. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si no hi ha cap més intervenció passem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta 16 vots a favor i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors) i
PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d'ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) s'abstenen.
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7. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior
El Sr. Ricard Plana
Sí, gràcies, senyor alcalde. És pel regidor del PP, que em va fer, concretament, dues
preguntes sobre la zona de Camil Fabra. Una ja li he respost; però, bé, la puc repetir
aquí, era pel mal estat de les línies elèctriques i tal, i volia dir que s’ha traslladat a la
companyia i se’ls ha requerit que ho solucionin. L’altre feia referència a la finca Camil
Fabra, 12. La situació en què està concretament està aquí, ara repassant la pregunta.
Em preguntava l’afectació, quin caràcter té i quina durada pot tenir. Exactament, la finca
es troba per concretar i tal, es troba en sòl urbà no consolidat i, per tant, l’edifici en
aquests moments es troba fora d’ordenació. Segons el nostre Pla General, totes les
mesures en aquest cas, fins i tot d’accessibilitat, ascensors col·locats dintre de la finca,
fora de la finca en via pública, tenen la limitació de no poder-se aplicar quan l’edifici està
fora d’ordenació, que és aquest cas.
Això, jo ja vaig parlar, a més no fa gaires dies, amb el president de la comunitat i els ho
vaig explicar, però també els vaig dir que no és que sigui una possibilitat que no tingui
solució, el que passa és que té una mica més de feina, perquè s’ha de bonificar
l’ordenació en aquest moment. L’ordenació és una mica peculiar, perquè està feta
d’unes unitats d’actuació que, a més, són d’uniparcel·les, és a dir, cada parcel·la, cada
finca, de fet, té una unitat d’actuació. Realment és un planejament una mica... Llavors, a
més a més, en els números 9 i 11, els propietaris també estan disposats o volen fer
algun tipus d’actuació, finques noves, el que sigui. Llavors, el que estem ara mirant és
precisament ajuntar els diferents interessos dels veïns per procedir a la modificació
d’aquest ordenament que no ens dóna gaire solucions a tots i poder-ho solucionar. No
és ràpid, però jo ja li vaig dir que l’interès que tenim aquest Govern, i jo en particular, és
intentar solucionar això i, en el seu cas, els del 12, és el tema de l’ascensor, però també
dels altres donar sortida a un ordenament que realment no ajuda gens a solucionar això.
No és un tema de termini, o sigui, no és un tema de 20 o 30, és un tema que l’hem de
canviar, perquè sinó seguirà així per sempre més. Per tant, s’ha de fer una modificació
de planejament. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs passaríem a l’apartat de preguntes. Sé que queda algun tema
pendent, però ja s’ha parlat que es farien arribar les respostes oportunes.
8. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
El Sr. Federico de las Heras
Sí, bona nit a tothom. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies al senyor Plana per l’explicació.
De fet, els veïns estan esperant aquesta explicació perquè no l’he rebut per correu, a
veure, m’havia informat abans de començar que la tindríem. Hi havia alguns veïns
preocupats, que és la pregunta que li vaig fer. Si aquesta ordenació podia afectar les
finques i de quina manera, sobretot quan volen fer un ascensor, etc., que poden ser
temes molt necessaris en funció dels veïns que tinguin. Bé, ja anirem seguint el tema
amb la modificació corresponent del planejament i jo també parlaré amb els veïns
interessats.
De fet, ja els vaig avançar la part primera que em va contestar, la qual cosa van agrair,
referent també a l’actuació amb el tema de les línies elèctriques davant de FECSA, que
és que ho han fet. O sigui que li agraeixo perquè és un tema sobre el qual estaven
preocupats.
Dit això, volia comentar al senyor alcalde en aquest Ple que ja no he de dir res de la
bandera, s’ha acabat la corda, però que no digui el que vaig dir en altres plens, no vol
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dir que hagi acabat de dir el que he de dir. Bé, ha posat la bandera, no he d’agrair res, ja
he vist el cartellet a l’Ajuntament per imperatiu legal i d’acord per una sentència judicial.
Volia recordar-li que per imperatiu legal vostè és l’alcalde, per imperatiu legal nosaltres
som regidors, per imperatiu legal la gent d’aquest Ajuntament cobra els seus sous, per
imperatiu legal ens parem quan hi ha un semàfor vermell, per imperatiu legal
escolaritzem els nostres fills, etc. Per això també podria posar en el cartell, és un
suggeriment, firmar-lo vostè, dit pel senyor Jaume Oliveras Maristany, alcalde per
imperatiu legal. D’aquesta forma, eh?, és un suggeriment. Dit això, en aquest ple no tinc
més intervencions. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Senyora Mònica González té la paraula.
La Sra. Mònica González
Bona nit, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, jo tenia un parell
d’intervencions, preguntes que no havia pogut solucionar prèviament. Les he parlat
particularment amb les persones interessades, per tant el tema ja està previst i ja no tinc
més preguntes. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora González. Senyor Suñé, té la paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Primer de tot, una observació i és felicitar-nos tots per com funciona la modificació del
ROM que vam fer de l’audiència prèvia al Ple, que funciona, jo crec que s’ha consolidat i
avui ha estat amb força participació. Jo crec que és molt bo.
Vull dir-li que ja disposem dels quadrants de servei de la Policia Local que havíem
demanat, per tant vull agrair, tot i que hagin trigat una mica, però mai s’ha de dir, està
bé, per tant el que sí que demanaríem a la regidora és si ens pogués fer arribar les
claus per interpretar aquests quadrants. Perquè hi ha algunes claus que coneixem, però
n’hi ha d’altres que no i no voldria jo ara interpretar una cosa que no correspongués, per
evitar confusions.
Sabem que s’ha convocat una borsa d’agents de policia, perquè és una decisió que va
pel bon camí, no entenem és com, fa poc, havent-n’hi una en vigor, no se’n fes ús per
proveir les places, però bé. En tot cas, nosaltres el que demanem és que vinguin les
millors persones a la nostra policia, ni les seves ni les nostres, les millors; les més
preparades, les més experimentades, les que tinguin més coneixement del territori; en
definitiva, les que puguin garantir el millor servei al ciutadà. Per tant, nosaltres seguirem
atents al procés aquest i més que res per informar-los.
També voldríem saber, canviant de tema, si ja saben quin va ser l’origen de la tanca que
es va cremar a la Policia Local. Si han pogut revisar alguna càmera de seguretat i han
pogut detectar alguna cosa?
I també, per acabar, el passat 11 de febrer, l’equip femení de l'Atlètic del Masnou
s'enfrontava al Lloretenc a domicili en un partit de la Segona Catalana Femenina. Feia
mitja hora, jo sé que vostès la història la coneixen, però sí que m’agradaria aprofundirhi. Feia mitja hora que havien començat el partit quan va aparèixer al camp de futbol
l'equip local de veterans del Lloret que, aprofitant un moment en què la pilota va sortir
fora, van entrar al camp i van fer fora de males maneres les jugadores, algun insult
masclista i algun comportament molt patètic. Comportaments que són inacceptables,
però a més a més dins la pràctica esportiva són, encara, jo crec que són pitjors. Sembla
que per sort va quedar recollit a l’acta i es podrà fer algun tipus d’acció al respecte. El
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partit es va suspendre i les jugadores de tots dos equips, en senyal de queixa, van fer
una seguda al terreny de joc, però al final van haver de desistir i van haver de marxar.
Lamentem aquest acte i el nostre grup manifesta públicament el suport a les noies que
van patir aquesta acció i la fem extensiva a totes les dones que pateixen accions
masclistes iguals o pitjors.
Hem vist que la nota que ha publicat l’Ajuntament fa referència al suport que han donat
l’alcalde i el regidor d’esports i volem fer-hi alguns suggeriments. I no s’ho prenguin
malament. Tot i que el títol és “l’Ajuntament mostra el seu suport a l’equip de futbol
femení de l’Atlètic Masnou” ens sobta que en el text no es faci referència enlloc al fet
que el Sr. Jaume Oliveras actuï en nom de tot l’Ajuntament. No hagués estat de més
parlar amb els portaveus o prendre o tenir per fet, que hi donaríem suport a aquesta
acció, i fer-ho constar a la nota. També ens sobta que el Sr. Oliveras s’acompanyi del
regidor d’Esports i, per exemple, no s’acompanyi de la regidora de Dona, que hauria de
fer bandera de la lluita contra el masclisme latent a la societat; que estem segurs que
segurament no hi va poder anar i que, a més a més, està indignada com ho estem tots,
perquè no ho dubtem, però no estaria de més haver fet constar a la nota aquest
posicionament.
Llavors, arribat aquest punt sí que faria una pregunta al Sr. Alcalde, conèixer en què ha
consistit el suport que ha donat o què ha donat l’Ajuntament a les futbolistes afectades i
al club. Saber exactament en què ha constat. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde, bona nit a tothom. Primer una pregunta a l’Alcaldia. Fa algunes
setmanes, es va anunciar en aquest Ple que l’empresa CORP començava les obres per
culminar el projecte urbanístic privat a la zona del Masnou Centre, que tant temps havia
estat parat. Es va pintar la xapa que encerclava el recinte i semblava imminent l’entrada
de maquinària per encetar el projecte. Nosaltres hem observat que en les darreres
setmanes no s’ha apreciat cap moviment ni de maquinària ni de cap tipus. Nosaltres
voldríem saber si tal com va anunciar l’alcalde l’empresa va anunciar i va trucar per dir
que iniciava i que tenien la previsió de fer aquesta obra. Si tenen coneixement d’algun
tipus de planificació o de calendari d’execució.
Després, una pregunta per al senyor Romà de Medi Ambient. A causa dels temporals de
vent de les darreres setmanes gran part de les nostres platges han quedat malmeses,
com ha pogut veure. Gran part de la sorra ha estat menjada pel mar, alguns jocs
infantils han quedat bastant malmesos, fins i tot hi ha algunes zones del passeig on hi
ha forats perillosos per qui hi camina. Aquesta situació fins i tot sabem que s’ha
traspassat al Senat per part de la senadora d’En Comú Podem, la Maria Freixanet, que
és veïna d’aquí de la vila. Voldríem saber quines són les mesures, les gestions que
sobre aquest tema ha fet el Govern del Masnou i quina planificació hi ha per tornar a
restaurar l’estat de les platges per a la temporada d’enguany.
Per al senyor Fàbregas, Manteniment. Hem rebut queixes de l’estat de la neteja del parc
dels pinetons. Voldríem saber quina n’és la freqüència i si en té coneixement el
consistori i hi ha algun pla de xoc per augmentar-la.
Després, hem observat que al parc Vallmora s’han instal·lat un jocs infantils fets de
xapa, una espècie de tobogans gegants. Jo voldria saber i convidar la persona que ha
dissenyat aquests jocs infantils per la festa major, per exemple, quan la xapa estigui a
45 graus i els nens es puguin tirar pels tobogans, perquè pensem que ha estat una mala
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pensada i, com a mínim, creiem que en el disseny no s’ha tingut present ni l’orientació
d’aquests jocs ni el material perquè els nens no prenguin mal. I ja està.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde.
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor
Màxim Fàbregas només llegeix les números 1, 3 i 6.
1. Al pressupost municipal d’enguany consta una partida de 55.000 € destinada a fer
front a les despeses corresponents a la nova ubicació de l’EMUMM. Preguntem al
Govern quina és la data aproximada prevista perquè el trasllat sigui un fet, quina serà la
nova ubicació i quin és el cost total estimat de l’actuació a realitzar.
2. L’any 2008, en aplicació d’una moció presentada per ICV-EUiA, es creà el Registre
Municipal d’Unions Estables de Parelles (Parelles de Fet) del Masnou. Han passat 8
anys des de llavors i creiem que és hora de fer-ne un balanç. És per això que
preguntem al Govern:
a) Quantes sol·licituds han estat registrades en cadascun dels anys transcorreguts
des de la posada en marxa del registre?
b) Quantes de les sol·licituds anuals registrades van ser denegades i quines van ser
les causes de la denegació?
c) Quantes sol·licituds de baixes del registre s’han produït en cadascun dels anys
esmentats?
d) Quin és el nombre actual de parelles de fet inscrites actualment al registre
municipal de parelles de fet?
3. Els mitjans de comunicació s’han fet ressò aquests dies dels incidents ocorreguts a
Lloret de Mar, on el dissabte dia 11, l'equip de futbol femení de l'Atlètic Masnou va haver
d’abandonar el terreny de joc del camp municipal del Molí a conseqüència dels insults i
vexacions masclistes de jugadors de l’equip de veterans de Lloret de Mar. Demanem al
Govern que faci arribar a les jugadores del club Atlètic Masnou que van patir aquesta
situació i a la Junta directiva del club la nostra condemna per aquests fets. Així mateix,
demanem a l’alcalde del Masnou que es dirigeixi per escrit a l’alcalde de Lloret de Mar i
li demani que faci arribar les seves disculpes al Club Atlètic Masnou i les seves
jugadores, així com que adopti les mesures necessàries per tal d’impedir que situacions
com aquesta tornin a produir-se.
4. Els temporals que va patir el Maresme fa unes setmanes van malmetre el passeig
Marítim del Masnou, afectant la zona de passeig i, també, algunes instal·lacions
d’esbarjo. Preguntem al Govern si es disposa d’una valoració dels danys soferts i si, per
part d’altres administracions, s’ha posat en marxa algun mecanisme per poder presentar
reclamacions dels danys ocasionats. Estan propera la data d’instal·lació de les
guinguetes, voldríem saber quina és la situació actual de les platges quant a la
possibilitat d’instal·lar-s’hi i, també, quina és la previsió respecte de la data en la qual es
realitzaran les actuacions de reparació i reposició dels espais i instal·lacions malmesos.
Voldríem que se’ns fessin arribar còpies dels diferents escrits que hagi adreçat el
Govern municipal a altres administracions per tal de demanar que s’actuï amb diligència
en la resolució dels danys patits al nostre municipi.
5. Algun mitjà de comunicació s’ha fet ressò dels intents de reunificació de tres de les
entitats esportives més importants del nostre municipi: Club Deportiu Masnou, Club
Atlètic Masnou i Club Futbol Sala Interdinàmic. Demanem al Govern que ens faci arribar
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la informació de què disposi al respecte, així com també que ens informi del resultat de
les gestions que, com a mitjancer, ha efectuat per tal d’intentar aconseguir la fusió
esmentada, així com la situació en què es troben aquestes negociacions.
6. La pàgina web municipal ha publicat la notícia de la rebuda de l'alcalde i la regidora
de Promoció Econòmica als treballadors i treballadores contractats en el marc del
programa Treball i Formació del Servei d'Ocupació de Catalunya i s’informa que la
totalitat de les persones contractades donaran suport a la brigada municipal. Demanem
al Govern que ens informi de quins són els perfils dels llocs de treball seleccionats, així
com que ens faciliti una relació de quines seran les tasques que hauran de realitzar. Així
mateix demanem còpia dels informes de necessitats que s’hagin elaborat per tal de
decidir els perfils de les persones a contractar.
7. L’any 2007 va entrar en vigor la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Des del seu
inici, l’aplicació de la llei va topar frontalment amb la manca de recursos econòmics per
a la seva aplicació. Demanem al Govern del Masnou que ens faci arribar la següent
informació en relació amb la seva aplicació al nostre municipi:
 Quantes sol·licituds de reconeixement de dependència han estat ateses per
l’Ajuntament del Masnou en cadascun dels anys transcorreguts des de l’entrada en
vigor de la Llei?
 Quantes resolucions de reconeixement de dependència s’han produït en cadascun
dels anys transcorreguts des de l’entrada en vigor de la Llei?
 Quin ha estat el termini mitjà de temps que ha transcorregut entre el registre de la
sol·licitud de reconeixement de dependència i la resolució corresponent en cadascun
dels anys transcorreguts des de l’entrada en vigor de la Llei?
 Quants PIA han estat elaborats en cadascun dels anys transcorreguts des de
l’entrada en vigor de la Llei?
 En el cas que es determinin prestacions econòmiques, quin és el termini mitjà de
temps que ha transcorregut des de l’elaboració del PIA i la percepció d’aquestes
prestacions en cadascun dels anys transcorreguts des de l’entrada en vigor de la llei?
 Té coneixement el Govern municipal de quantes persones beneficiàries del PIA han
mort sense haver rebut la prestació econòmica que els havia estat reconeguda en
cadascun dels anys transcorreguts des de l’entrada en vigor de la Llei?
 Quines són les campanyes efectuades pel Govern municipal des de l’any 2011 per
tal d’informar la població del Masnou de la possibilitat d’optar als beneficis previstos a
la Llei 39/2006.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Parodi.
La Sra. Stella Parodi
Sí, gràcies. Bona nit a tothom. Jo volia més aviat fer un suggeriment. Hi ha uns rètols en
el poble que indiquen els punts d’interès d’aquí del Masnou, com el parc del Llac,
l’església Sant Pere, però que no marca ni la distància que hi ha caminant ni els
quilòmetres que falten. Potser seria interessant que la gent sabés el que trigaria a
arribar-hi. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, bona nit, senyor alcalde. Diverses qüestions. La primera és en relació amb el
projecte, bé, el Consell Comarcal està engegant un projecte per demanar recursos
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FEDER en relació amb el turisme. I ens consta que estan demanant actualització als
ajuntaments sobre quins projectes, activitats, recursos disponibles en matèria de turisme
volen potenciar o volen incloure en aquesta futura proposta del Consell Comarcal que
traslladarà al FEDER.
La nostra pregunta seria si ja tenen clar quins recursos volen prioritzar en aquesta
convocatòria de subvencions i, primer de tot, si estan disposats a participar-hi, perquè
una part del finançament hauria de ser propi, al voltant del 50 %, i en qualsevol cas si
encara està en zona de discussió quins serien els projectes o els recursos que posaria
en primera línia l’Ajuntament del Masnou. Ens agradaria, doncs, poder participar de la
decisió respecte dels mateixos i, per tant, que en la propera Comissió Informativa
corresponent, doncs, en poguéssim de parlar i decidir entre tots quins recursos turístics
voldríem compartir tenint en compte que és una proposta de subvenció europea. És a
dir, que tinguin una mena d’hegemonia o harmonia respecte tota la comarca del
Maresme, però entenem que hi ha algunes qüestions que a nosaltres també ens podrien
beneficiar i, el que dèiem, era poder col·laborar en la decisió que l’Ajuntament prengui.
Respecte a les beques menjador d’aquest any, també tenim la llista. Ens agradaria
saber la satisfacció o no satisfacció per part de l’Equip de Govern, respecte les
sol·licituds rebudes i les resolucions. I si consideren que s’han complert els objectius
inicials, quan es va començar el període de rebre ajudes de menjador. I quant a,
sobretot ens importen les que han estat denegades, si sobre aquestes estan fent
gestions, perquè algunes són recurrents, com que tenen incidència en l’Agència
Tributària i, per tant, no es poden tramitar. Bé, doncs, per part de l’Equip de Govern què
s’està fent sobretot amb les que no han estat admeses.
Després, tenim una última pregunta que el meu company s’hi ha referit amb el tema de
la bandera i és veritat que sobre la bandera poca cosa podem parlar més que era una
decisió avançada, ha intentat mantenir-la fins l’últim moment; però, bé, era una cosa que
no tenia sortida.
Jo li demanava en el seu dia que la llei s’havia de respectar i que era obligat que un
alcalde respectés la llei; perquè, en definitiva, havia de donar certa imatge que la llei no
està per sobre de ningú, però ara, sota el meu humil criteri tècnic, també haig de
demanar seguir respectant la llei, perquè si jo no ho tinc mal entès l’edifici municipal és
un edifici catalogat pel mateix Ajuntament i té una protecció que obliga, o impedeix millor
dit, que s’instal·lin a les façanes, doncs, en fi, qüestions que no tenen res a veure amb la
protecció del catàleg arquitectònic del municipi.
Entenc que el Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic del Masnou considera
l’Ajuntament com un equipament 04, diguéssim, una tipologia o un índex de protecció i)
que és el més important i hi diu que és una protecció integral i diu que a l’edifici, la
protecció abasta la forma, la volumetria de l’edifici, les seves quatre façanes. En la
coberta s’hi poden situar elements tècnics d’instal·lació sempre que aquests no siguin
visibles des del carrer. Les intervencions de reforma i rehabilitació interior han d’integrar
la conservació dels pilars de fusta existents, és a dir, que vostès mateixos han catalogat
l’Ajuntament com un sistema de protecció integral que inclou les façanes i entenem, des
del punt de vista tècnicament, ja ho reconeix, ja ho diem de forma humil que,
lògicament, no és protegir la façana posar una rètol que no té res a veure amb el
sistema arquitectònic que s’està protegint. No deixa de ser un sistema arquitectònic
històric i, doncs, segurament les plaques de metacrilat no estaven inventades en aquella
època quan es va fer el consistori i, per tant, com que no s’està complint el pla especial i
catàleg de patrimoni arquitectònic del Masnou.
Ens agradaria saber si ho han tingut en compte o un altre cop ha decidit saltar-se els
reglaments que tenim a l’Ajuntament, el que diríem popularment a la torera i, si és així,
que si us plau procedeixi a no tacar la façana de l’Ajuntament, ja que no és un element
per anar tacant quan a un li ve en gana i, en qualsevol cas i si per un supòsit remot,
perquè no crec que em faci cas; però em fa cas i retira la placa, sí que si us plau no posi
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una altra placa dient que aquesta placa ha estat retirada perquè l’ordenança municipal
també ho impediria perquè estaríem en el mateix. Però, bromes a part, que revisin les
normatives municipals, el pla especial de patrimoni que preveu una protecció especial
per a aquest Ajuntament i que, si us plau doncs, deixin d’embrutar les façanes d’un
edifici catalogat amb protecció integral. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé. Doncs passaríem a les respostes per part del Govern. Alguna resposta? Senyor
Romà.
El Sr. Romà López
Sí, gràcies, senyor alcalde. Volia respondre la pregunta de la senyora Elena. Volia
comentar què hem fet quant als efectes del temporal: hem actuat conjuntament les
regidories de Medi Ambient i de Manteniment. Des de Medi Ambient ens hem posat en
contacte amb el Ministeri i des de Manteniment, amb el Consell Comarcal. Aleshores, la
Regidoria de Medi Ambient ha realitzat un informe sobre aquests efectes del temporal i
s’ha enviat al Ministeri. Es feia esment en aquest informe, es feia referència als forats
que ha comentat que hi havia al passeig de sorra que està al final de la platja d’Ocata i
el Ministeri ens ha estat dient que vindran a fer unes actuacions respecte d’aquests
forats i estem en contacte amb ells. Gràcies.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, gràcies senyor alcalde. Per un parell de respostes. Per contestar al senyor Suñé
respecte les claus, sí les hi donarem, hem passat el quadrant però no hem dit la
nomenclatura de les lletres que hi apareixen i, per tant, és cert que té certa dificultat a
saber a què correspon.
La borsa d’agents de la Policia Local, tant conscient com vostè que volem els millors
agents i per això farem les proves adients perquè així sigui.
Respecte a l’origen de la crema de la tanca del perímetre de la Policia Local, en aquests
moments estem en fase d’investigació. És cert que hi ha hagut alguna petita evolució,
però vostè millor que ningú pot saber que no podem donar més informació, però que en
el moment que la tinguem, esperem satisfactòria, la hi farem arribar, tant a vostè com a
la resta de companys del consistori.
També per respondre al senyor Màxim Fàbregas respecte a la pregunta que ha
preguntat del programa de treball i formació dels plans d’ocupació. És una subvenció
que sap que ens arriba des del SOC, valorada aproximadament en 212.000 € i, com
deia, aquests plans d’ocupació han anat principalment a la brigada, no exclusivament
però sí principalment. Els perfils que hem contractat han estat una vintena de persones:
són 4 jardiners, 4 pintors, 7 paletes, 2 operaris de neteja, 1 operari polivalent i 2
conserges. Demanava una mica més d’informació, sé que a més està per escrit; per tant
la complementarem de forma adient. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Matas, té la paraula.
El Sr. Jordi Matas
Sí, gràcies. Referent als fets succeïts a Lloret, doncs, vull explicar-los per part meva,
doncs, tots aquests dies el que hem anat fent. Més que res, vaig tenir coneixement dels
fets el mateix diumenge. Em vaig posar en contacte amb el president de l’Atlètic Masnou
per saber què havia passat i en aquell moment ell també em va explicar tot com havia
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succeït, que es va produir per un fet d’un error administratiu, un error d’adjudicació del
camp, que van coincidir a la mateixa hora dos partits.
Les noies van poder-lo avançar mitja hora, tot i que van demanar a la Federació que els
modifiquessin aquell horari. La Federació no ho va fer perquè havien fet la sol·licitud
fora de termini. Elles van intentar avançar uns minuts el partit i, efectivament, com vostè
ha dit, senyor Suñé, i com hem vist tots en els mitjans, així que portaven mitja hora de
joc i anaven guanyant 0-6 per part de l’Atlètic Masnou, les noies anaven guanyant 0-6,
es va produir una invasió de camp per part d’uns adults. D’uns adults, estem parlant
d’unes persones entre 40 i 50 anys.
Amb els equips femenins, tant el del Lloret com el de l’Atlètic Masnou, tenint en compte
que hi ha noies d’entre 15 i 21 anys. Per tant, podríem dir que podien ser perfectament
els pares d’aquelles noies. El comportament, no cal tornar-ho a dir, totalment vergonyós
i això és la conversa que vam tenir el dilluns per part meva amb el regidor d’Esports de
Lloret. El mateix dilluns ens vam posar en contacte, vam estar parlant. Vam estar
intercanviant, tant el que jo tenia per part de l’Atlètic Masnou com el que a ell li havien
dit i després s’havia rectificat. Per tant, també des del primer moment el regidor
d’Esports de Lloret va demanar disculpes en nom de la població, en nom de
l’Ajuntament, que aquella mateixa nit tindria una reunió amb l’entitat. I això va ser el
dilluns. Dimarts, personalment vaig anar-hi, per la nit, em vaig assabentar que tenien
entrenament, em vaig desplaçar al camp d’esports d’Ocata en aquell moment. Havien
tingut una reunió les noies amb la junta. El que em van dir és que elles s’ho agafaven
com un fet que ha passat, és una anècdota que tant de bo no es repeteixi. En aquell
moment, el dissabte quan es va produir aquest fet, elles van decidir fer una seguda com
a senyal de protesta. Els dos equips es van asseure allà i ja està. En aquest sentit, elles
diuen, mira, això ja ha passat.
Ahir TV3 es va posar en contacte que necessitaven poder parlar amb el president de
l’Atlètic i també van voler parlar amb mi. Els vam dir exactament el mateix, què va
passar, les disculpes per part de l’Ajuntament i del Club, tal com han publicat en els
mitjans i com l’Atlètic del Masnou ha fet extensiva a la seva pàgina web, doncs, els
comunicats de l’Ajuntament de Lloret i del Club de Futbol Lloret demanant disculpes per
aquests lamentables fets. Llavors, ara estem en un punt que, en principi, el 12 de març,
diguéssim que ells volen tancar el tema com vam dir ahir. Això ha passat, és una
anècdota, ho lamentem tots, però deixem-ho matat. Que les noies juguin a futbol, que
és el que volen i ja està, és un fet lamentable.
No van voler denunciar-ho als Mossos, si algú ha pensat aquest tema, diguéssim, que
en cap moment van voler-ho fer. Tenien aquesta possibilitat, però van creure més
efectiu el fet de denunciar-ho directament a la premsa i, per tant, diguéssim, que ha
tingut més ressò el fet aquest de fer-ho. Ja dic, tant per part meva que em vaig posar en
contacte amb el regidor, com l’alcalde, el senyor Oliveras, també es va posar en
contacte amb l’alcalde de Lloret.
I, per una altra banda, només volia comentar que el dia 12 de març, bé, entre altres
actes que també organitzen entitats d’aquí el Masnou, l’Atlètic Masnou també té previst
fer el dia de la Dona, diumenge 12 de març. I, si no ho tinc mal entès, també aquest
equip de Lloret està convidat a participar-hi. Hi ha altres entitats que també ho fan, no és
que tingui un privilegi amb aquesta entitat, però sí que s’ha acollit a aquest fet.
També ho hem comentat, que la regidora d’Igualtat ha estat sempre allà comentant allò
que anava parlant, els fets que s’anaven produint. Li vaig comunicar també de seguida i
hem estat en contacte, però per la situació amb l’Atlètic Masnou, igual que amb altres
entitats, tinc una relació fluida i potser per això en aquest aspecte al ser més d’esport,
doncs, ho hem anat parlant.
Per part meva, doncs, vull agrair i transmetre a l’entitat de l’Atlètic Masnou el suport de
tots els regidors del consistori.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Matas. I, si em permet, per afegir també, ja ho ha explicat el
regidor Jordi Matas. Ell ha estat en contacte permanent amb el Club, jo també i amb el
regidor d’Esports, estava uns dies fora l’alcalde de Lloret, avui he pogut parlar amb ell i
també vull fer aquesta crida, aquest acte que hi haurà el 12 de març, doncs, és
important que podem assistir-hi i donar suport a aquest equip de futbol del Masnou. I, si
els sembla, podríem fer arribar una nota, si tothom hi està d’acord, en nom de tot el
consistori, doncs, de suport a l’Atlètic del Masnou i les noies que juguen a futbol en
aquesta aposta tan important que ha fet aquest club pel futbol femení.
La Sra. Neus Tallada
És per respondre a l’Stella en referència als punts d’interès que hi ha en el municipi, els
tòtems que indiquen els punts d’interès de l’itinerari Terra de Mar. És veritat que no
indica la distància que hi ha entre un punt i un altre, tot i que aquest itinerari està pensat
per fer-lo de forma autònoma, amb una aplicació al mòbil que es pot baixar tant per IOS
com per Android i en aquesta aplicació ajudada pel GPS del mateix mòbil sí que indica
la distància que hi ha entre un punt i un altre o, fins i tot, el que tens més a prop. Només
això. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé. Quedava un tema que voldria comentar a la senyora Crespo, del tema d’acord,
com vam anunciar tot té, per sort, diguem, les obres no es poden fer pel broc gros sinó
que tot té una tramitació i en aquests moments s’està tramitant el projecte. L’estem
revisant, els serveis tècnics de l’Ajuntament i, també, com vaig comentar en una, potser
a la Junta de Portaveus, ara no recordo el moment, evidentment convocarem una reunió
amb tots els portaveus o els membres dels grups municipals per acabar d’explicar una
mica l’estat del projecte i esperem que això sigui el més imminent possible. Esperem
que al mes març/abril el tema ja pugui iniciar-se; però abans, evidentment doncs, hem
d’informar tots els grups municipals d’algunes petites variacions que pugui haver en el
projecte i també dir-vos que estem fent les gestions necessàries, perquè aquí
l’Ajuntament té un repte molt important que és tocant al carrer Pintor Domènec, doncs,
s’ha de fer un edifici municipal, alguns habitatges de protecció oficial i en aquests
moments estem amb aquest tema, donant-hi les voltes necessàries, estudiant i parlant
per veure com tirem endavant aquest projecte tan important. Moltes gràcies.
9. Moció presentada pel Grup Municipal de C's per la no adhesió del nostre
municipi a la Federació de Municipis de Catalunya
El Sr. Francisco Avilés llegeix la moció següent:
“-Atès que el President de la Federació de Municipis de Catalunya, de la formació
política Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) Xavier Amor, ha estat novament
imputat, en aquest cas per una de les peces separades, la número 25, del cas de
corrupció anomenat Mercuri.
- Atès que aquesta imputació és resultat, segons sembla, d’ una sèrie de pagaments
realitzats per part d'aquesta entitat municipalista a un càrrec del PSC, per uns suposats
treballs d'assessoria externa, no realitzats en cap moment, i per tant, injustificat el seu
pagament.
- Atès que no és la primera vegada que aquesta entitat municipalista és noticia per
causes obertes de corrupció i manca de transparència. Cal recordar que a l'any 2014,
l'actual President, Xavier Amor, ja va haver de declarar com a imputat pel presumpte
cobrament de sobresous camuflats, en forma de dietes, amb un total de 44 alcaldes
involucrats.
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- Atès que l'Ajuntament del Masnou és membre de la Federació de Municipis de
Catalunya, aportant una quota important d’euros cada any.
És per tot això esposat, que el Grup Municipal de Ciutadans – Ciudadanos del Masnou
(Cs) proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Que com a institució adherida i com a mesura de transparència i regeneració
democràtica, el nostre Ajuntament comuniqui formalment, abans de quinze dies, la
petició de destitució del seu càrrec de President de la Federació de Municipis de
Catalunya, Xavier Amor.
SEGON: Elevar al proper Ple ordinari de la Corporació, un punt en el seu ordre del dia,
demanant la revisió de la continuïtat o no, del nostre Ajuntament, com a institució
adherida a aquesta entitat municipalista.
TERCER: Traslladar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya i al seu
President i Junta Directiva, així com a la resta d’entitats municipalistes a les que hi
estem adherits.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Intervencions per part dels grups municipals. Alguna
intervenció? Senyor Suñé té la paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Bé, els avancem que el nostre partit votarà en contra de la moció presentada per
Ciutadans per la no adhesió del Masnou a la FMC.
Senyor Avilés, aquesta moció no ha estat redactada per vostè, que és, per dir-ho
d’alguna forma, més fi i més curós amb el contingut no, els greus errors i la manca de
veracitat del seu contingut fa impossible votar-hi a favor.
Sabem que al ponent li han exigit presentar-la i no li ha fet gràcia, doncs s’hi fa ús de
terminologia que no està en vigor i omet la presumpció d’innocència...Tot un “embolao”
Sr. Avilés, eh. Amb amics així no calen enemics....
Ja pot informar als redactors que no existeix la terminologia “imputat” sinó que són
“investigats”, després de la darrera modificació de la Llei d’enjudiciament criminal.
Senyor Avilés, ja els pot informar que la mateixa omet, de forma conscient i voluntària
en el text, dues sentències sobre el particular; la primera, la de l’Audiència Provincial de
Barcelona i una altra del Tribunal Suprem que van acordar de forma induviada i taxativa
l'arxivament dels procediments judicials als quals es refereix la moció.
Ja els pot informar que en el decurs dels procediments esmentats van declarar com a
investigats, a més de l’actual president de la Federació de Municipis de Catalunya a qui
esmenta la moció, prop de 60 alcaldes i alcaldesses, i no 44, com erròniament es diu en
el text.
Ja els pot informar que no hi ca cap causa oberta sinó un procediment en fase
d’instrucció, que entenem, amb tots els respectes, que està afectat de la consideració
principal, sancionada ja per la Audiència i ratificada pel Tribunal Suprem, entitat subjecta
al dret privat.
Ja els pot informar que tots els serveis professionals interessats en el seu moment per
la justícia van ser aportats de forma fefaent en la peça arxivada en execució de les
esmentades resolucions de l’Audiència i del Tribunal Suprem.
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Ja els pot informar que, precisament, atesa la naturalesa de l’entitat i el règim
jurídicoprivat que li és d’aplicació, pot consultar les conclusions de les auditories
realitzades a l’entitat, disponibles al seu portal de transparència.
Ja els pot informar que el cas concret que esmenta, el cas de treballs d’assessoria
externa i que afirma de forma taxativa aquesta moció, que no han estat realitzats i sí
cobrats, puc dir-li amb tota tranquil·litat que es tracta d’una despesa de l’any 2012 per
un import de 5.000 € per una tasca realitzada d’assessorament en l’àmbit del turisme.
Tasca realitzada a satisfacció i fiscalitzada tant pels serveis tècnics com per la gerència
de l’organisme i no pas pel president de l’entitat del qual vostè demana la dimissió. Així
doncs, senyor Avilés, l’informo, doncs, que votarem no a la moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Per part d’ICV, alguna intervenció? Senyora Crespo
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup votarà en contra d’aquesta moció perquè no
comparteix les seves propostes d’acord. Pel que respecte a la demanda de sol·licitar la
destitució del president de la Federació de Municipis de Catalunya, el senyor Xavier
Amor, nosaltres creiem que no ens hem de precipitar. Recordem que el senyor Xavier
Amor ha estat citat a declarar per la jutgessa per la peça número 25 del cas Mercuri. Un
cas pel qual ja va declarar i ja va estar arxivat. Nosaltres creiem que no cal precipitarnos i que, abans d’adoptar qualsevol acord, hauríem d’esperar que es produís la
declaració i la posterior decisió de la jutgessa i respectant, sobretot, la presumpció
d’innocència.
I, pel que respecta a la demanada que l’Ajuntament revisi la seva continuïtat com a
membre de la Federació de Municipis de Catalunya, nosaltres creiem que és una
demanda que no té cap mena de lògica, perquè per a nosaltres és una entitat
necessària per als municipis catalans i que la seva vàlua no es pot posar en dubte per
una, fins ara, suposada actuació presumptament delictiva del seu president. Estem
convençuts que si, finalment, el Xavier Amor fos declarat culpable de la comissió d’un
delicte, serà la mateixa associació qui, sense esperar que ningú li ho exigeixi, destituirà
el seu president. I si no fos així, llavors seria el moment de presentar-la. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Crespo. Per part del Govern, senyora Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, com que tots els fets del 2014 han estat àmpliament explicats pel portaveu socialista
no m’hi estendré, també volia comentar les dues sentències que arxiven la causa, però
a l’actualitat tampoc no hi ha cap causa oberta. És a dir, estem en un procediment, en
una fase d’instrucció, com deia la companya, la senyora Crespo, encara no ha fet ni la
seva declaració i, per tant, entenem que és totalment extemporani aquesta precipitació.
Respecte al segon punt de la moció, voldria fer esment que la Federació de Municipis
de Catalunya és una associació formada per municipis i per altres ens locals que dona
suport, assessorament i formació als ajuntaments i també als seus empleats públics i en
el qual participa l’Ajuntament del Masnou de forma activa. La Federació desplega una
gran important activitat en la defensa i la promoció de l’autonomia local i es veu davant
els ajuntaments, davant les administracions superiors, vetlla per l’afectació de les
normes autonòmiques i estatals que ens puguin afectar en l’àmbit local i també vetlla
pels interessos propis de les corporacions. I és per tot això que nosaltres manifestem el
nostre vot desfavorable a aquesta moció.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del ponent, alguna intervenció?
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Bé, només lamentar que la moció no prosperi i, en definitiva, el que pretenia
la moció era donar un toc d’alerta a aquests polítics que segueixen fent pràctiques, bé,
poc democràtiques i poc transparents, sense perjudici de les matisacions jurídiques que
es facin o del resultat jurídic, el que sí que és cert és que s’utilitza una Federació de
Municipis de Catalunya que, per una part, se’ns diu que és privada per evitar haver-se
de sotmetre a la justícia per raons de prevaricació o per raons de malbaratament de
recursos públics. Que quan té aquest problema diu “som una entitat privada” i, per tant,
aquests delictes a mi no em poden afectar. I, per altra banda, se’ns defensa per part de
l’Equip de Govern un esperit públic, un servei públic quan la mateixa entitat diu que és
privada.
Però, al marge d’aquestes consideracions, no deixa de ser curiós que la Federació de
Municipis, l’Associació de Municipis i, en aquest cas, el seu president es vegin sempre
involucrats en pagaments, és a dir, ja veurem si això acaba com acaba, en quin tipus de
sentència, absolutòria no absolutòria, però com a mínim és curiós que s’encarreguin
treballs de turisme justament a un alt càrrec del PSC. Com a mínim aquí haurien
d’exclamar i de posar el dit a l’ull en el sentit que segueixen fent pràctiques, com a
mínim, són irregulars i que no són ètiques i que si algun dia ens plantem, si algun dia no
els diem a aquesta associacions que prou ja, que aquí ja s’ha acabat, que aquestes
pràctiques no poden ser permeses de cap manera, doncs, aquestes associacions
seguiran fent el que hagin de fer. Serà delicte o no serà delicte, però el que seguiran
fent és ajudar els seus en detriment de la resta. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem a la votació.
Resultat: No aprovat per 15 vots en contra, 3 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació
El Grup Municipal de C's (3 regidors) hi vota a favor.
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), ICV-EUiA-E (2
regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s'absté.
10. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de C's per reclamar el
canvi de zona tarifària de transport públic del Masnou
La Sra. Stella Parodi llegeix la declaració institucional següent:
“Per les estacions d’Ocata i El Masnou, estacions que conformen la primera línia de tren
oberta Mataró-Barcelona, i per tant, precursora del primer ferrocarril de la península,
passen uns 4.000 viatgers de mitjana cada dia.
Però El Masnou forma part dels pobles de la segona corona metropolitana que
pertanyen a la zona 2 de tarifació del transport públic.
Aquesta situació ens comporta pagar fins a un 100% més pels títols de transports que
els nostres veïns de la zona tarifària 1 (en el nostre cas, respecte de Montgat).
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No deixa de ser un altre peatge que els ciutadans del Masnou hem de pagar per no ser
tractada a tots els efectes com a ciutat metropolitana.
Aquests dies, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha anunciat que el títol de
transport T-Mobilitat ajorna dos anys la seva implantació i, per tant, les actuals zones
tarifàries que havien de finalitzar enguany, estaran vigents, com a mínim, fins a inicis de
2019.
Per tot això, proposem al Ple Municipal l’adopció de la següent Declaració Institucional:
PRIMER.- Reclamem a l’Autoritat de Transport Metropolità i al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat la revisió provisional de les zones tarifàries per tal que El
Masnou s’inclogui dins de la zona 1 en un termini no superior a tres mesos.
SEGON.- Reiterem la reivindicació del Masnou i del Maresme de recuperar la connexió
directa de la comarca amb l’aeroport del Prat, i exigim que aquesta connexió es realitzi
al més aviat possible.
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà
(AMTU), als ajuntaments de les ciutats de l’àmbit metropolità incloses a la zona tarifària
2, als ajuntament del Maresme, al Consell Comarcal del Maresme, a l’Autoritat de
Transport Metropolità i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.”
La Sra. Stella Parodi
Perdó, m’he descuidat de dir que s’ha afegit una esmena que havia presentat ICV i que
ja l’he llegida. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem si hi ha torn d’intervencions. Senyor De las
Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, molt breu, només recalcar que és una petició històrica, que tenim des del Maresme.
Algun any ho aconseguirem. La segona part, la línia amb l’aeroport esperem que no
sigui una extensió, no sé si és l’L9, que arribarà algun any o altre, i ens escurarà les
butxaques a tots d’una vegada. Sembla que venem pels setze mil milions de
pressupost; però, bé, en tot cas es podria fer d’una altra forma, una connexió ràpida
amb un enllaç ràpid fins a Sants i Sants directe a l’aeroport. Hi votarem a favor
evidentment.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Volem deixar palès que, com ja vam avançar en la
Comissió, reclamar que el Masnou passi a formar part de la primera corona del transport
ja ha estat debatut i votat al plenari.
El passat 18 de febrer de 2016, és a dir, demà passat farà un any, el PSC va presentar
una moció amb el títol “Per formar part de la primera corona del transport públic i sumarnos al projecte T-Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i altres millores al transport
urbà del Masnou”. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat.

25

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2017000002

16 de febrer de 2017

En l’acord 5, apartat 1, deia: a) Proposta que el Masnou passi a formar part de la zona 1
tarifària.
Tot i la reiteració, estem d’acord amb el contingut de la moció i manifestem la nostra
voluntat de votar-hi a favor, doncs, com ja he dit, continua essent una acció pendent i,
per tant, no ens hem de cansar de reclamar-la. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Per part d’ICV, senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres votarem a favor de la moció perquè la compartim
en la seva totalitat.
Creiem necessari, en defensa dels interessos dels nostres veïns i veïnes, que el
Masnou s’inclogui, tal com la moció demana, a la zona tarifària núm. 1
I creiem absolutament injustificable que no hi hagi una connexió ferroviària directa entre
la comarca del Maresme i l’aeroport del Prat. Una connexió que, amb motiu de les obres
de l’estació de la Sagrera, es va suprimir l’any 2005 i que avui, 12 anys després i amb
les obres de la Sagrera aturades i sense data de reinici, continuen sense funcionar.
Pel nostre Grup, aquesta connexió directa és clarament necessària i urgent, tant per als
habitants de la nostra comarca com per als milers i milers de turistes que ens visiten
cada any i que utilitzen el tren com a mitjà de transport entre el Maresme i l’aeroport del
Prat.
És per això que, com comentava la regidora de C’s, hem presentat una esmena que
exigeix que aquesta connexió entre el Maresme i l’aeroport del Prat sigui una realitat al
més aviat possible. Ciutadans ha acceptat incorporar-la, cosa que els agraïm, la qual
cosa és un motiu més per justificar el nostre vot favorable a la moció. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Quim Fàbregas.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, alcalde. Per justificar el vot favorable també del Govern a aquesta moció
presentada per C’s i esmenada pel Grup d’ICV-EUiA-E.
Tal com diu la moció, actualment podem dir que en la majoria de títols de transport els
ciutadans del Masnou estem pagant el doble que els ciutadans de la primera corona, la
qual cosa creiem, tal com deixa palesa la moció o la declaració institucional, que és
discriminatori. Vull comentar també que la T-Mobilitat, en principi, havia d’eliminar les
corones, la qual cosa semblava un sistema tarifari més just. Malauradament està patint
endarreriments.
De tota manera, poso de manifest aquí al plenari que caldrà estar atents quan s’impulsi
la T-Mobilitat, perquè malgrat que inicialment preveia eliminar les corones, ara ja en
certs àmbits ja es comença a parlar que igual no serà així, amb la qual cosa ens
podríem trobar que si d’aquí a l’any 2019 s’implanta la T-Mobilitat ens podríem tornar a
trobar que tornem a tenir corones, amb la qual cosa tornem a patir aquesta discriminació
que ja estem patint de molts anys enrere. Per tant, crec que està bé posar-ho aquí de
manifest, que val la pena que en la mesura que això de la T-Mobilitat es vagi concretant,
anem estant a sobre per garantir que no hi hagi corones i que es pagui en funció del
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trajecte que es faci, de les freqüències d’ús que es faci del transport públic, però no de
si estàs en un municipi de la primera o de la segona corona.
En relació amb el tren a l’aeroport, malauradament és una cosa que es va perdre en el
seu dia. Tinc entès que no fa massa setmanes alcaldes del Maresme, que crec que són
els principals damnificats d’aquesta mesura, es van reunir crec que era amb RENFE i
RENFE els va dir que no hi havia cap expectativa a curt termini de tornar a implementar
el servei directe del Maresme a l’aeroport, malauradament. Tot i així, penso que des del
Maresme hem de seguir reivindicant aquest servei, perquè el Maresme és una comarca
amb un pes demogràfic molt important, també amb un pes turístic dins de Catalunya
important i que la línia abans connectava directament amb l’aeroport, la qual cosa
donava un servei molt bo a tot el Maresme.
I, finalment, per ser una mica franc també, vull comentar que si bé és veritat que el fet
de pertànyer a la segona corona comporta discriminació vers els usuaris del transport
públic, també és veritat que els ajuntaments de la primera corona, en el seu pressupost
hi ha una despesa que és aportació a l’ATM que el Masnou no té. És a dir, en el
pressupost d’ingressos de l’ATM hi ha una part important dels ingressos que ve del que
paguen els ajuntaments que estan a la primera corona.
El Sr. Jaume Oliveras
Un recàrrec que es fa de l’IBI.
El Sr. Joaquim Fàbregas
No, per aclarir aquesta pregunta, en el pressupost del 2016 de l’ATM hi ha em sembla
que són de l’ordre de 199 milions d’euros que provenen de transferències d’ens locals,
que no només de municipis sinó també aquí hi ha aportacions del Consell Comarcal del
Barcelonès, de l’Àrea Metropolitana, no sé, etc., però són 199 milions d’euros el 2016.
El Sr. Jaume Oliveras
Ho estudiarem. Senyora Parodi té la paraula.
La Sra. Stella Parodi
Gràcies. Sí que és cert que es va presentar la moció que has fet esment, però allà
també es deia, com allà es deia també que la T-Mobilitat entraria dins el 2016, estaria
previst i no ha estat així, serveixi aquesta per reafirmar-nos i aquí fem esment que
trigaran encara dos anys. Esperem que ara ens facin més cas. Dit això, en nom del
nostre Grup volem donar les gràcies a tots els grups que ens han donat suport a
aquesta moció i no volem, però, ser protagonistes únics, ja que tothom sap que aquesta
moció és una reivindicació històrica del nostre municipi i en el cas de l’aeroport, de tota
la comarca, com ja s’ha reflectit en altres mocions presentades per altres grups del
consistori. Com bé ha dit el senyor Suñé, hem de tractar qüestions que interessen el
nostre poble i, sense cap dubte, aquesta ho és i afecta milers de persones que a diari
fan ús dels mitjans de transport públic. Esperem que entre tots puguem aconseguir
aquesta demanada. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem a la votació.
Resultat: Aprovat per unanimitat 19 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), ICVEUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
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11. Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i
CiU d'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum
El Sr. Jaume Oliveras
Bé, anem a l’últim punt de l’ordre del dia, que és una declaració institucional d'adhesió al
Pacte Nacional pel Referèndum, presentada pel grup d'ERC-AM-MES i CiU. Amb la
incorporació d’unes esmenes d’ICV-EUiA-E.
El Sr. Jaume Oliveras llegeix la declaració institucional següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat
mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi
Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar
González, Francesc Pané i Carme Porta.
El 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar una proposta
de manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte.
Posteriorment, l’1 de febrer, a la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum, es va
aprovar el manifest, que diu el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del
temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons
d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures
polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull
la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el
de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria
de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un
referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació
cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la
societat organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de
ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i
no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
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Per tot això:
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques
i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties
justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat
internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya
han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I
ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre
les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 18 de juliol de
2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el
mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi
llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de
Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.
Per tot això, els grups municipals sota signats proposen al Ple Municipal els següents
ACORDS
Primer.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament del Masnou al PACTE NACIONAL PEL
REFERÈNDUM.
Segon.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
Quart.- Fer arribar aquests acords al Govern de l’Estat, als grups parlamentaris del
Congrés i del Senat, a la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI), a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de
Municipis de Catalunya i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació
de l’Ajuntament.”
El Sr. Jaume Oliveras
Obriríem un torn de paraula, si s’escau. Senyor De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies, senyor alcalde. Faré una intervenció breu perquè bé és una mica més de
prosa sobre el mateix. És molt prosaic tot el que s’està plantejant i està prou discutit
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amb molts altres àmbits i, de fet, com a literatura podria ser interessant. Una literatura
amb la qual alguns potser no estant llegint adequadament altres fonts. I el transfons que
es planteja davant això es contraposa al que diu el nostre president de la Generalitat del
referèndum i d’altres líders polítics, senyor Junqueras, etc., que serà sí o sí, que els és
igual. Bé, per què volen cap pacte si ha de ser sí o sí, no és necessari fer-ho ja que han
manifestat la seva unilateralitat amb la voluntat.
Què amaga aquest fet? Amaga, sota aquesta prosa que estic comentant, un fet
indiscutible i és un trencament de la nostra legalitat. O sigui, hi ha altres formes de fer
les coses, com bé ha dit el Tribunal Constitucional, i jo mateix, modestament, he dit aquí
en alguna altra ocasió a les mateixes paraules. En aquest país, Espanya, tot es pot
canviar, tot es pot negociar, tot es pot fer i tot es pot desfer, però s’ha de fer pels camins
legals. Quin camí tenim? Bé, tenim un marc constitucional què és la llei que ens dóna la
nostra democràcia, és la garantia de les nostres llibertats i a través de les nostres
llibertats, la nostra democràcia i la nostra constitució es pot fer i desfer tot. Fora, per
altres camins no hi ha sortida i, de fet, aquest pacte unilateral, perquè de fet estem
parlant d’unilateralitat encara que sembli pel text un cant de sirena, no ho és, no
condueix a res. Aquest referèndum, tal com vostès el volen plantejar, no s’arribarà a
celebrar, ja ho han dit des del nostre Govern, perquè no té cabuda dins el nostre marc
legal. I qui vulgui iniciar un altre camí ha de fer una cosa tant senzilla com seure amb
tots els copartícips de la nostra sobirania, que són tots els espanyols. Des de Cadis a
Galícia, des d’Alacant a Girona, des de Girona a Extremadura, València, Terol i totes les
poblacions d’Espanya. Un cop es parli amb tots, doncs, amb la nostra cosobirania, que
tots som cosoberants de tot el nostre país podem fer el que sigui necessari. Fora d’això,
serà una paret, serà una decepció per a gent que, de bona fe, hi creu, creu que la
independència és la solució als problemes de la seva vida, jo no ho comparteixo, però
ho respecto. Entenc que hi ha gent que pot tenir il·lusions, però aquestes il·lusions han
estat, en una bona part, enganyades amagant durant molts anys molts altres fets que
comporten un procés d’aquestes característiques. El referèndum, tingui-ho clar, no
s’arribarà a celebrar, no d’aquesta forma, altres unilateralitats per part de la presidència
o dels dirigents de la Generalitat no ho sé. No sé quins plans tindran, ho desconec, però
aquest camí no condueix enlloc. Per aquest motiu votarem no.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Bé, que no havíem passat ja de pantalla del referèndum? És
que no ho entenc. No ho teníem superat això? De nou.
Teníem a tocar la independència el 2014, el 2015, el 2016. També el 2017, es veu que
tampoc ara hem de tornar a votar no.
Estem en un bucle infinit, tornant a començar cada vegada. Això em recorda el mite de
Sísif. Era aquella persona, aquell heroi de la mitologia grega que es veia obligat a pujar
una pedra per la muntanya i, quan arribava a dalt de tot, li queia i tornava a baix. Aquí
estem condemnats, els catalans, a patir el càstig de Sísif, any rere any la condemna de
la presumpta independència, però quan la tenim a tocar, roda cap a baix i tornem a
començar de nou. Ara tornem al referèndum.
El que realment és important per a vostès és justificar la pervivència d’un debat que
cada vegada atrau menys, però que és la menjadora d’una bona part de persones a
Catalunya. I això ha de quedar clar. Hi ha gent que viu d’això.
Fixi’s bé com estem a Catalunya, la Catalunya que estan deixant. Recentment han fet
una enquesta per saber si aquest tema genera divisió: el 45 % creuen que no en genera
i el 55 % diu que sí. És que sembla d’acudit. Diu “genera divisió” i el 50 % diu que sí i el
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50 % diu que no. Això és la Catalunya que estem rebent. Moltes gràcies. Votarem que
no, evidentment, per si no havia quedat clar.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies per aclarir els dubtes senyor Suñé. Per part d’ICV, senyor Màxim
Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Tal com s’ha comentat en la presentació de la moció, el nostre
grup ha presentat tres esmenes i les tres han estat acceptades.
La primera proposa actualitzar una part del contingut de l’exposició de motius, afegint
que la proposta de Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum, que havia estat
elaborada pel comitè executiu del Pacte i que va ser presentada el 23 de gener, va ser
aprovada el passat 1 de febrer, en la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum a la
qual van assistir totes les entitats que hi formen part.
La segona, i per si no quedava prou clar en el redactat proposat, concreta que és
l’Ajuntament del Masnou qui s’adhereix al Pacte.
I la tercera demana ampliar les institucions i les entitats a les quals s’han de traslladar
els acords adoptats i afegeix l’obligació d’informar la ciutadania del Masnou d’aquests
mateixos acords pels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.
Nosaltres votarem a favor de la moció, tal com vam fer, en el Ple de juliol de 2013, quan
l’Ajuntament acordà adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, una plataforma que,
tal com s’ha llegit a finals de 2016 i com es recull a la moció, va acordar transformar-se
en el Pacte Nacional pel Referèndum i justificaré el nostre vot afegint més literatura
perquè en gaudeixi el regidor del PP.
La nostra coalició, des dels seus orígens, té el dret a l’autodeterminació com un dels
pilars de la seva acció política.
Per això, per coherència, cada cop que es planteja l’adopció d’acords relacionats amb
l’exercici d’aquest dret, nosaltres hi donem suport encara que, de vegades, puguem no
compartir tot allò que s’hi esmenta.
En aquesta ocasió, nosaltres compartim al 100 % la proposta. Nosaltres celebrem els
plantejaments del Pacte Nacional pel Referèndum, que ha acordat, tal com s’ha llegit,
fer pedagogia i buscar complicitats amb la consulta per al futur de Catalunya a diferents
punts de l’Estat.
També compartim l’opinió del portaveu del Pacte Nacional quan diu que: “Avui és
possible fer un referèndum d’acord amb la legislació espanyola i, per tant, si no es fa és
per una decisió política, no per cap impediment legal i que així s’han expressat
nombrosos experts constitucionalistes”, els quals ha ignorat el regidor del PP.
Així mateix, també fem nostra la voluntat del Pacte Nacional pel Referèndum,
expressada a la reunió de l’1 de febrer, d’incentivar el diàleg entre partidaris i detractors
del Referèndum, amb vostès també, i de mantenir reunions amb el Govern de l’Estat i
amb els partits espanyols amb un mateix objectiu: “celebrar un referèndum pactat que
aconsegueixi el màxim suport dins i fora de Catalunya”
Aquest i molts altres aspectes es recullen al manifest aprovat l’1 de febrer, que abans
s’ha llegit. Un manifest en el qual, com hem pogut sentir, es crida els governs de
Catalunya i de l’Estat espanyol a superar els obstacles polítics i a assolir un acord que
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permeti la celebració d’un referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual sigui políticament vinculant i efectiu.
Un manifest al qual nosaltres donem suport i que, avui, després de la darrera decisió del
Tribunal Constitucional, pren més sentit que mai. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Per part de Ciutadans, senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gracias, buenas noches, señor alcalde. A ver, intentaré ser breve porque en
definitiva ya se ha hablado, incluso demasiadas veces bajo mi punto de vista, sobre este
tema, que no deja de ser, como bien había comentado el compañero socialista, pues
bueno, una forma de mantener vivo una cosa que da de comer a mucha gente en
Cataluña.
Lo que sí que es verdad es que yo quiero manifestar que cada vez, sorprenderme no
me sorprende, a nuestro grupo ya no nos sorprende este tipo de mociones, pero
algunos postulados cada vez le preocupan más. Porque si hasta ahora se había dicho
que esto era un movimiento surgido del pueblo, las bases, estas manifestaciones
multitudinarias, la fecha 11 de septiembre, no sé qué fecha, ahora resulta que parece
ser que se está perdiendo el apoyo social y no solo lo dice nuestro grupo, sino que
parece que es obvio ¿no? Que la mayoría de las encuestas, incluso cocinadas, que
hace la Generalitat de Catalunya así lo manifiestan sino que además no lo esconden y
no lo esconden por ejemplo en esta moción. Y a nosotros lo que nos preocupa, o sea,
que se diviertan en estas cosas no nos preocupa, por supuesto, obviamente si a ellos
les hace felices no seremos nosotros quien les chafemos la fiesta. Lo que sí que nos
preocupa, por ejemplo, es el punto tercero que dice; “Promoure al municipi candidats,
associacions i agents econòmics es sumin al pacte nacional pel referèndum i subscrivint
el seu manifest”. ¿Y esto como se va a hacer? ¿Subvención sí, subvención no?
Pedagogía, se les explica… ¿No habíamos quedado que esto era el pueblo que se
había revelado? ¿Que era el pueblo que impulsaba? Ahora no, ahora resulta que es el
gobierno el que tiene que ir a buscar al ciudadano de abajo y decirle que por favor vaya
firmando estas cositas? Y qué pasa si no firma estas cositas? Nosotros necesitamos
que por favor se nos aclare y mucho qué significa esto. Es que se va a hacer un sistema
de la inquisición para que a las elecciones de nuestro municipio, que nada tienen que
ver, que tienen suficientes problemas en sus entidades deportivas, sociales, culturales...
¿Que van a un campo y sufren acoso machista y ahora les vamos a venir con el cuento
chino que, por favor, firmen esto? Por favor aclárenoslo porque que se diviertan, que
jueguen con su pelotita no nos preocupa. Al final la realidad es muy dura y, si se
permite, la bofetada que recibirán seguramente también será dura, pero por favor no
mezclen al ciudadano, por favor no lo vayan a buscar, por favor déjenlo tranquilo.
Que una persona que tiene la capacidad de dar subvenciones no hace falta que diga a
las entidades qué pasa si no se apuntan a este pacto nuevo por el referéndum, no hace
falta que lo digan, no hace falta, pero si yo te puedo dar una subvención este año y te
vengo a pedir algo ¿que crees que hará la entidad? ¿Qué crees que hará la entidad?
Pues adherirse. ¿Porque? Porque tendrá miedo. Así que, por favor, no mezclen a las
entidades, no mezclen a los ciudadanos, que sean los propios ciudadanos los que
espontáneamente, como hasta ahora parece que ha sido así, se manifiesten libremente,
alegremente y impulsen el proceso, pero por favor no lo contaminen de arriba a abajo.
Hasta ahora nos habían dicho que era todo lo contrario. En fin, nos sorprende, en fin,
que la manifestación del gobierno no nos sorprende, nos sorprende que alguno de los
grupos que no forman parte del equipo de gobierno, pese a que existe ese acuerdo,
haya decidido apoyar la moción que para nosotros, pues, en ese término, empieza a ser
muy peligrosa, la actitud que se está tomando en todo esto. Gracias
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gracies, si els sembla faria la intervenció jo mateix de l’Equip de Govern i els
grups signants que, com he dit abans, hem incorporat les esmenes d’ICV. Jo crec que,
primer de tot, ens hem de felicitar per aquest Pacte Nacional pel Referèndum, perquè
s’ha fet un esforç per part de tots els signants. Per part de les organitzacions polítiques,
per part de les organitzacions també sindicals, per part de moltíssimes organitzacions
que estic convençut que representen la voluntat majoritària del poble de Catalunya,
poder decidir. S’ha parlat d’enquestes, recordin que a favor del referèndum les
enquestes que s’han fet parlen de gairebé més del 80 % de la població de Catalunya a
favor del referèndum. Jo no estic dient a favor de la independència, però a favor del
referèndum, de poder fer aquest referèndum es parla de més del 80 % de la població de
Catalunya.
Jo crec que s’ha fet un esforç molt important amb una comissió de persones agudes i
que crec que poden donar, doncs, projecció a aquesta iniciativa i que, fins ara
dissortadament, la resposta de l’Estat espanyol ha estat, com hem vist, i continuarem
veient per desgràcia, la judicialització de la política, partint de la base d’aquesta
dependència que té bona part del poder judicial del poder polític, que fa que estem vivint
en aquests moments, per dir-ho d’una manera suau, una democràcia de baixa intensitat,
dit d’una manera suau.
Amb un Tribunal Constitucional que va perdre tota la seva legitimitat en el nostre país i
jo això no ho dic. Per exemple, un espanyol, jurista espanyol reconegut com el senyor
Javier Pérez Royo que ho diu sovint, doncs, que va perdre aquesta legitimitat amb la
sentència del 2010 amb l’Estatut. A partir d’aquesta sentència, evidentment, aquest
Tribunal Constitucional no té legitimitat al nostre país i és evident amb totes les
sentències que s’han fet, a partir de llavors ha entrat en un rumb, diguem-ne,
preocupant.
I notícies alarmants per part del Govern espanyol, un Govern que basa la seva política
en l’espoli, en l’espoli perquè, recordem una notícia que ha sortit fa poc, els diners del
Corredor del Mediterrani on han anat a parar? On han anat a parar els diners del
Corredor del Mediterrani? El túnel Atocha-San Martín i el tren de l’aeroport de Barajas,
aquests diners que havien vingut de la Unió Europea per anar al Corredor del
Mediterrani, doncs, han estat, per dir-ho d’alguna manera, espoliats per una necessitat
bàsica que reclama gent tant poc sospitosa com un que va ser president del Real
Madrid durant uns mesos, si llegeixen la premsa d’aquests dies, un empresari valencià.
Per tant, és una reivindicació molt sentida a Catalunya, al País Valencià i que el Govern
espanyol ha actuat basant-se en l’espoli d’aquests recursos públics.
I res més dir, que nosaltres tirarem endavant els compromisos d’aquesta moció, senyor
Avilés, les entitats d’aquest poble no les menyspreï, són majors d’edat i les entitats
d’aquest poble ja fa anys que ens van fer arribar, em sembla que va ser al voltant del
2013 com s’ha dit abans, a partir d’una moció el seu suport en aquest procés del dret a
decidir, aquest procés de tirar endavant un referèndum. I estem convençuts que hi ha
una gran majoria en el nostre municipi que donarà suport a aquesta iniciativa i al
Masnou, com hem fet altres vegades, continuarà estant al costat d’aquesta iniciativa, al
costat de milers i milers de catalans i catalanes que es mobilitzen, que volen aquesta
reivindicació democràtica i que només exigeixen o exigim una cosa tan elemental com
poder exercir el nostre dret de vot i decidir el nostre futur com a subjecte polític que
som, només faltaria. Moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció més? Molt breument,
senyor De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, només una cosa, alcalde. Com que vostè ha contraposat referèndum davant l’espoli
de l’Estat espanyol, expliqui’m quin espoli ens ha fet la Generalitat quan va rebre la
Nacional II amb un paquet de diners del Ministeri, on han anat a parar, espoliats? I que
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ha passat amb la línia L9, pressupostada amb un pressupost, crec que no arribava als
dos mil milions d’euros? Anem per quinze mil milions d’euros, no s’ha acabat, està al 50
% de funcionament i això és un autèntic espoli a tots els catalans. Espoli per espoli,
parlem dels que tenim aquí a casa que són prou greus, especialment la línia L9, de la
qual parlarem en un altre Ple. Quinze mil milions, una referència a l’AVE MadridBarcelona, set mil cinc-cents milions, L9 quinze mil milions. Parlem-ne, d’això.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Miri, aquí l’únic espoli que hi ha soc jo. Jo li volia dir que fa, a vegades, barreja de forma
tortisera el que és el Govern del PP d’Espanya amb Espanya i barreja conceptes. Jo
crec que és molt important. Aquí, vostès presenten el Pacte pel Referèndum, però en
canvi el Govern de la Generalitat està parlant que té una llei que hi ha la transitorietat,
que ja la té al calaix, i que no l’ha passat ni a les comissions ni al Parlament. Jo crec que
és una acció molt poc democràtica. Vostès anteposen aquest pacte perquè volen donar
a entendre que no hi ha democràcia. Vostè parla de democràcia de baixa intensitat. Miri,
serà la mateixa que hi ha en aquest Ajuntament. La mateixa democràcia de baixa
intensitat que hi ha en aquest Ajuntament per a segons quins temes. Aquí també
demanem fer consultes i no volen. Escolti, també volem el dret a decidir amb casa
nostra. Jo crec que està molt bé que defensi la seva voluntat, el que vostè pensa, però
no ataqui l’altra part, no ataqui a l’altra part. Jo crec, senyor alcalde, que s’ha excedit
una miqueta amb el seu manifest.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Només perquè quedi constància que, en la nostra opinió, la
intervenció del regidor de Ciutadans ha estat una intervenció especialment
desafortunada i absolutament injustificable, més quan ha intentat lligar la iniciativa
d’impulsar les adhesions al pacte que recull la moció amb la suposada possibilitat que,
entitats i associacions del Masnou que no ho facin, no tinguin accés a les subvencions.
I també m’ha sobtat que li sobti el suport del nostre Grup a la moció. Suposo que és
perquè no ha escoltat la nostra intervenció. Per tant, li agrairia que, en futures ocasions,
escolti més acuradament les intervencions del nostre Grup quan justifica el seu
posicionament, perquè sinó ens obligarà a repetir un altre cop la lectura de la meva
exposició, cosa què avui no faig en atenció al públic que ens acompanya. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Avilés, té la paraula.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Per aclarir un parell de conceptes. El que estic demanant és
que el que és pacífic és que és un tema que divideix la societat catalana. I que l’ha
trencat en dos. Vostè es pensa que són majoria, però després els resultats, quan
comptes vots, no surten. Però, al marge d’això, és una qüestió que divideix els catalans,
totes les enquestes així ho diuen. Jo els demano que els fiquin a les entitats del nostre
municipi haver de discutir en el sí de les seves assemblees què fan, és a dir, si ja han
trencat per dos la societat, deixem en pau les entitats que prou feina tenen com per
haver-se de pronunciar en qüestions polítiques que, de ben segur, generaran
34

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2017000002

16 de febrer de 2017

discrepàncies en el sí de les seves juntes. Deixin-les en pau. I si alguna, de forma
voluntària o unànime, majoritària vol venir a l’Ajuntament a signar, anar a la Generalitat,
anar a la manifestació aquí o allà, que ho faci. Però no ho liderin vostès.
I per un apunt pel tema de l’espoli i, en fi, d’aquest suposat espoli que sempre es parla
però després no es documenta, jo li recordo si vostè deu conèixer l’entitat Preservem el
Maresme, que és una entitat que aglutina moltes entitats al Maresme que, doncs, tenen
com a única entitat o única finalitat millorar certs aspectes de la comarca de mobilitat,
sostenibilitat, doncs, li recordo que, per exemple, va presentar un document l’altre dia
que diu que el Maresme és la comarca, i llegeixo textualment: “El Maresme és la
comarca que menys inversió ha rebut per habitant i la segona que més aporta al
conjunt. Prou espoli Gencat, on són els cent milions d’euros.” Jo crec que això ens toca
més a la vora, o sigui, si realment hi ha un espoli, si realment aquest concepte d’espoli
existeix, que crec que no existeix, que és un concepte de solidaritat, ben entesa, si
vostè considera que existeix el tema de l’espoli, com que el d’allà queda una mica lluny,
comencis a preocupar pels ciutadans del Masnou i del Maresme, que sembla que estan
patint un espoli per part de la Generalitat de Catalunya, tal com diu l’entitat Preservem el
Maresme que, com comprendrà, no crec que tingui adscripció política, però ni molt
menys deu ser una adscripció política de caire espanyolista. És a dir, que no hem de
prendre les dades que dona com bastant fiables, per tant li demanaria que si s’ha de
mirar l’espoli, doncs, comencem pel que patim els ciutadans del Masnou a la comarca
del Maresme i per culpa de la Generalitat.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla passem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 13 vots a favor i 6 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), ICV-EUiA-E (2
regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C's (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en
contra.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb
mi.
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