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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
El sí guanya al Masnou amb el 90,38 % dels vots
Un 90,38 % de les persones que han votat durant la jornada del referèndum del passat 1
d’octubre al Masnou ha contestat afirmativament la pregunta plantejada: Vol que
Catalunya sigui un estat independent en forma de república? En total han estat 8.891
masnovins els qui han optat per aquesta opció. Els vots negatius han estat 642 (el 6,53 %
dels participants) i s’han comptabilitzat 239 vots en blanc i 65 vots nuls.
Un total de 9.837 persones van dipositar el seu vot durant la jornada en algun dels
col·legis electorals en què es va dur a terme el referèndum convocat pel Govern de la
Generalitat de Catalunya, en què els catalans van poder manifestar la seva opinió sobre
el futur polític de Catalunya. La participació del municipi es va situar en el 55,71 %.
La jornada es va desenvolupar sense incidències destacades, tot i que els problemes
tecnològics per poder votar van persistir al llarg de tot el procés electoral. A les portes
dels col·legis del Masnou es va veure gent al llarg de tot el dia.
El Masnou condemna la violència que es va viure en el decurs de la jornada
electoral de l’1-O
L’Ajuntament del Masnou es va adherir a la convocatòria engegada per l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), per
fer una concentració el passat 2 d’octubre davant de l’edifici consistorial, en rebuig i
denúncia a la violència que es va viure l’1 d’octubre, en el decurs de la jornada electoral.
L’alcalde, Jaume Oliveras, acompanyat per diferents membres del consistori i més d’un
centenar de masnovins, va llegir un manifest per defensar que la democràcia sempre
guanyarà la violència.
El manifest condemna de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat
espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns dels nostres pobles i ciutats que l’únic
que volien és decidir i exercir la democràcia. També es van lamentar els més de 800
ferits registrats, dos en estat molt greu i es reconeix l’actitud i el comportament dels més
de dos milions de persones que el passat diumenge es van expressar a les urnes, i una
especial menció als que es va usurpar el vot. Finalment, es va demanar el suport a les
institucions europees i de la comunitat internacional.
A més de llegir el manifest, l’alcalde va agrair la participació de tothom que va fer possible
la jornada del passat diumenge i a tots els votants, en defensa de les urnes i de la
democràcia. També va destacar que al municipi tots els locals electorals es van mantenir
fins al final. Va dir, després de llegir el manifest que “estarem al cas de les properes
mobilitzacions.”
L’Ajuntament del Masnou s’afegeix a l’aturada general del 3 d’octubre
L’Ajuntament del Masnou es va afegir a la convocatòria de la plataforma Taula per la
Democràcia (formada per una quarantena d’entitats de la societat civil) d’una aturada de
país per al passat 3 d’octubre, com a condemna a l’ús de la força exercida per les forces
policials durant el referèndum de l’1 d’octubre i en defensa dels drets fonamentals.
L’aturada general va tenir un dia de durada i totes les dependències municipals van
romandre tancades.
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Reunió del Consell de la Vila
El dijous 5 d’octubre, es va reunir el Consell de la Vila, màxim òrgan permanent de
participació ciutadana de caràcter consultiu. Durant la sessió, d’acord amb els punts que
preveia l’ordre del dia, l’Equip de Govern va informar i debatre amb els assistents la
proposta de pressupost municipal 2018, entre d’altres informacions, com el pacte de
civisme, el Reglament del Consell i el seguiment del Pla de participació ciutadana.
Concentració davant l’Ajuntament per demanar la llibertat dels presidents de l’ANC
i Òmnium Cultural
El dimarts 17 d’octubre, més d’un centenar de persones es van concentrar davant de
l’Ajuntament en resposta a la convocatòria engegada per l’Associació Catalana de
Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència, per condemnar la privació de
llibertat dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart. El coordinador d’Òmnium al Masnou, Jordi Dou, va ser
l’encarregat d’encetar la concentració. Tot seguit, l’alcalde, Jaume Oliveras, va llegir un
manifest conjunt de l’AMI i l’ACM i, finalment, la coordinadora de l’ANC, Montserrat Prats,
va informar els assistents sobre la concentració nacional amb espelmes prevista aquella
tarda a Barcelona. En acabar, els assistents van tallar la N-II durant 5 minuts en senyal
de protesta.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Consell Municipal de Promoció Econòmica
El divendres 22 de setembre, va tenir lloc el tercer Consell Municipal de Promoció
Econòmica del Masnou. Durant l’acte, el regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, va parlar
sobre l’ordenança de terrasses; el regidor d’Hisenda, Jordi Matas, va parlar de
l’ordenança d’escombraries que afecta el comerç, i l’alcalde, Jaume Oliveras, va
comentar les darreres novetats sobre el projecte de l’Illa Centre. El darrer punt de l’ordre
va anar a càrrec de la regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Folch, qui va presentar les
subvencions i els ajuts municipals per a aquest any. A part d’altres representants
municipals, hi van assistir persones vinculades a la promoció econòmica del municipi, així
com representants de la Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme, i d’associacions
de caràcter col·lectiu relacionades amb aquest àmbit.
Obert el termini per presentar projectes als V Premis d’Emprenedoria
@elmasnou_jove 2017 i per sol·licitar subvenció per a empreses de nova creació
Fins al 21 de novembre, tant joves emprenedors com empreses de nova creació del
municipi tindran l’opció de presentar els seus projectes i aconseguir un impuls econòmic
per a la seva activitat. El Premi Emprenedor o Emprenedora Jove 2017 està dotat amb
6.000 euros, i el premi adreçat a empreses de nova creació és de 3.500 euros.
TURISME
Dia Internacional del Turisme
El dimecres 27 de setembre, en el marc del Dia Internacional del Turisme, va tenir lloc la
III Trobada del Sector Turístic del Masnou. Aquesta trobada va servir per fer balanç de la
temporada turística en els equipaments municipals del Masnou, les activitats i la platja.
Alhora, s’ha fet un seguiment del Pla de desenvolupament turístic del Masnou i de les
accions que ja s’estan portant a terme. També es va parlar dels habitatges d’ús turístic,
una modalitat rellevant dins el sector. La trobada va estar conduïda per la regidora de
Turisme, Neus Tallada.
Diversos bloguers visiten el Masnou
El passat diumenge 15 d’octubre, un grup de bloguers van visitar el Masnou per conèixer
el municipi com a destinació turística. La trobada formava part d’una sortida pel Baix
Maresme organitzada per la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme.
Van recórrer l’itinerari El Masnou. Terra de mar i van visitar la Mina d’Aigua, després van
fer una degustació de vermut Cisa i de productes fumats d’Ocata Fums a Ca n’Humet.
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Vi + música a la plaça d’Ocata
El passat diumenge 15 d’octubre, a la plaça d’Ocata, es va fer aquesta activitat. Hi va
actuar una banda de música swing i es van servir tapes i vi DO Alella.
ACCIÓ CÍVICA
Èxit de la V Jornada d’Entitats
El diumenge 8 d’octubre va tenir lloc la V Jornada d’Entitats. La trobada va permetre que
les associacions i altres col·lectius de la vila mostressin la seva tasca a la ciutadania i,
alhora, que la xarxa associativa del municipi s’enfortís. L’alcalde, Jaume Oliveras; la
regidora d’Acció Cívica, Sílvia Folch, i la primera tinenta d’alcalde, Noemí Condeminas,
van ser-hi presents i van agrair a totes les entitats la seva participació. La jornada va
acabar amb una arrossada de germanor per a les entitats assistents a l’esdeveniment.
ACCIÓ SOCIAL
L’Associació UNESCO el Masnou celebra el desè aniversari
El dissabte 7 d’octubre es van celebrar els deu anys d’existència de l’associació
UNESCO el Masnou. L’alcalde, Jaume Oliveras; la presidenta de la Federació Catalana
d’Associacions i Clubs UNESCO, Dolors Reig, i la presidenta de l’Associació UNESCO el
Masnou, Gisa Mohr, van ser els encarregats de fer els parlaments de la celebració. El
director general de la Unesco, entre 1987 i 1999, Federico Mayor Zaragoza, va excusar la
seva absència amb un vídeo que es va reproduir durant la trobada. Abans de finalitzar
l’acte va haver-hi una actuació musical per amenitzar la trobada.
BIBLIOTECA
Conferència “Confiança i vulnerabilitat”
El dissabte 23 de setembre va tenir lloc a la biblioteca aquesta activitat, a càrrec de
Xavier Caparrós.
Hora del conte
El dissabte 30 de setembre, va tenir lloc aquesta activitat, amb el conte Entre les onades,
a càrrec de Mon Mas.
Exposició sobre Lluís Millet i Pagès
Des del dilluns 2 d’octubre, a l’entrada de la biblioteca hi ha una exposició de fons antic i
aparador cultural sobre Lluís Millet i Pagès.
Sessió per a nadons El circ de tots
El passat dissabte 14 d’octubre, va tenir lloc aquesta activitat, a càrrec de l’Eva González.
Visita a la biblioteca
El passat dimarts 17 d’octubre, van visitar la biblioteca els alumnes de nivell Elemental de
català.
Club de lectura infantil 7 d’aventures
El passat dimarts 17 d’octubre, va tenir lloc la primera sessió del club de lectura infantil,
conduït per Armand Méndez.
Homenatge a Miguel Hernández
El passat dimecres 18 d’octubre, va tenir lloc l’homenatge al poeta Miguel Hernández
amb motiu del 75è aniversari de la mort del poeta.
CULTURA
Inauguració de l’exposició “Donde habita el olvido”, de Daniel Morata
El divendres 22 de setembre es va inaugurar l’exposició “Donde habita el olvido”, de
Daniel Morata, prevista dins de la programació estable d’arts visuals a l’Espai Casinet, i
que es podrà visitar fins al 15 d’octubre. L’alcalde, Jaume Oliveras, i la regidora de
Cultura, Neus Tallada, van encetar l’acte acompanyats de l’artista protagonista i de Jordi
Pericot, artista de renom del municipi.
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Itinerari El Masnou. Terra de mar El diumenge 24 de setembre, es va realitzar una altra
edició d’aquest itinerari, que va finalitzar amb una degustació de vins DO Alella i botifarra
d’ou del Maresme.
Inaugurada l’exposició “Els colors del nostre entorn”
La Casa de Cultura del Masnou acull, des del 29 de setembre fins al 22 d’octubre,
l’exposició “Els colors del nostre entorn”, d’Esperança Garcia. El passat divendres 29 de
setembre, va tenir lloc la inauguració, on la regidora de Cultura, Neus Tallada, va obrir
l’acte donant la benvinguda a un públic que omplia la sala. Finalment, l’alcalde, Jaume
Oliveras, va tancar els parlaments lloant la qualitat de l’obra de Garcia i agraint-li que
exposés una obra tan personal.
Jornades Europees del Patrimoni
El cap de setmana del 7 i 8 d’octubre, es van dur a terme aquestes jornades Europees
del Patrimoni. Dins les jornades vam estrenar la Ruta El modernisme desconegut:
l’arquitecte Bonaventura Bassegoda i Amigó.
Visites a la mina d’aigua
El diumenge 2 d’octubre, es van realitzar dues sessions de visites a la mina d’aigua.
ENSENYAMENT
Obert el termini per sol·licitar els ajuts a l’escolarització i al menjador de les
escoles bressol municipals
Des del dilluns 2 d’octubre i fins al 13 d’octubre, es van poden sol·licitar els ajuts per a
l’escolarització i per al menjador de les escoles bressol municipals Sol Solet i La Barqueta
per al curs 2017-2018.
SALUT PÚBLICA I CONSUM
L’OMIC ofereix assessorament jurídic gratuït sobre clàusules abusives de les
hipoteques
L’Oficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC) és un dels punts d’assessorament
gratuït en les reclamacions per les clàusules abusives dels bancs. S’atenen dubtes
generats per la resposta donada per les entitats bancàries a les reclamacions per
clàusules terra, s’ofereix assessorament a les persones que volen valorar la possibilitat
de recórrer a la via judicial i s’avaluen les condicions per acollir-se a la justícia gratuïta.
Celebrada la Diada de Salut Mental
El 15 d’octubre es va celebrar una nova edició de la Diada de Salut Mental, que l’entitat
Esquima organitza cada any per donar a conèixer la seva tasca a la població i treballar
contra l’estigma de les malalties mentals. L’alcalde, Jaume Oliveras; el regidor de Salut
Pública, Albert Alfaro, i altres membres del consistori també hi van participar.
MEDI AMBIENT
Anàlisi de l’aigua de l’aixeta
Del 16 d’octubre fins al 10 de novembre ja es pot sol·licitar l’anàlisi de l’aigua de l’aixeta,
per garantir la qualitat de l’aigua per al consum. Concretament, es poden demanar
anàlisis dels edificis construïts abans del 1980.
MOBILITAT I VIA PÚBLICA
Inici d’obres de millora de seguretat a la cruïlla de la carretera BV-5026 amb el
carrer de Califòrnia del Masnou
El dilluns 16 d’octubre es van iniciar les obres de millora de la seguretat viària de la cruïlla
de la carretera BV-5026 amb el carrer de Califòrnia del Masnou. L’actuació està
cofinançada per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
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Ampliació de l’espai per a vianants a l’altura de les Escolàpies Des del dilluns 16
d’octubre, els escolars i vianants en general ja disposen d’un espai més ample per
circular a peu pel carrer del Doctor Agell, a l’altura del centre escolar Escolàpies, entre el
carrer de Jaume I i el carrer de Fontanills.
Signat el conveni amb la Diputació per tirar endavant el projecte de la rotonda a la
carretera BP5002
L’alcalde, Jaume Oliveras, acompanyat del regidor de Mobilitat i Via Pública, Joaquim
Fàbregas, i el vicepresident primer de la Diputació i responsable de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, Dionís Guiteras, han signat el conveni que permetrà tirar endavant el
projecte de la rotonda a la carretera BP5002 a l’alçada del carrer Rosa Sensat.
PROJECTES I OBRES
Comencen les obres de pacificació del centre amb la reurbanització del carrer del
Doctor Agell
El dimarts 17 d’octubre van començar les obres de reurbanització del carrer del Doctor
Agell. Aquestes obres s’emmarquen dins un conjunt d’intervencions concentrades al
centre del municipi que pretenen pacificar aquest espai i donar prioritat al vianant. La
reurbanització de tots els carrers implicats s’executarà en quatre fases i es preveu que
finalitzi el febrer de 2018.
MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE
Treballs de manteniment al clavegueram, l’enllumenat i les voreres a diferents
punts del municipi
Continuen els treballs de manteniment arreu del municipi. En aquesta ocasió el
Departament de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge duu a terme simultàniament
treballs en el clavegueram, per netejar-lo,; en l’enllumenat, per reduir-ne el consum, i en
voreres, per arreglar-ne desperfectes.
2. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
El secretari general dona compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 1.720, de data 15 de setembre de 2017, al número 1.866, de data 10
d'octubre de 2017.
Resultat: El Ple en resta assabentat.
3. Donar compte del decret de fixació de les línies fonamentals del pressupost 2018
d’acord amb el que estableix LO 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
“Primer. Donar compte del decret de fixació de les línies fonamentals del pressupost de
l’exercici 2018, amb número 2017LLDA001719, en compliment de l’article 27 de la LO
2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.”
Resultat: En resten assabentats.
El Sr. Jaume Oliveras
Donem compte de l’apartat. Senyor De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, senyor alcalde. Gràcies. Tinc unes preguntes sobre aquest decret que me les guardo
per al torn següent de precs i preguntes per no interrompre l’ordre de la sessió.
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El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé. Moltes gràcies. Doncs continuem amb els punts de l’ordre del dia.
4. Expedient 31/2017 modificació crèdit per transferències diferent àrea de despesa
El Sr. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. Aquest punt fa referència a dues modificacions de crèdit. Per
una banda, és poder dotar de major consignació pressupostària l’aplicació d’ajuts per
habitatge per un import de 35.000 € i, per una altra banda també, per una reparació de la
bomba de calor per posar la instal·lació en perfecte estat de funcionament del
poliesportiu, per un import de 5.121,33 €.
Per tant, per una banda van els ajuts a habitatge, que és +35 i, per una altra banda,
aquests 35 surten de l’aplicació de convenis amb entitats de Serveis Socials per una
disponibilitat que no és farà d’aquest import. I els altres surten de la partida d’interessos
de préstecs, que tenim aquest petit sobrant de 5.121 que podem adjudicar a manteniment
i conservació del poliesportiu.
I, en el segon punt del punt 4, seria les comunicacions preceptives que sempre establim
per donar a conèixer aquesta proposta.
La proposta literalment diu el següent:
“Fets
En data 22 de setembre s’ha presentat a aquest departament d’Intervenció la petició de
modificació de crèdits per transferències entre diferent àrea de despesa, per poder dotar
de major consignació pressupostària l’aplicació d’ajuts per habitatge.
Tanmateix des d’Esports s’ha presentat la petició per poder solventar el problema de la
bomba de calor per posar la instal.lació en perfecte estat de funcionament.
Des del departament d’intervenció s’emet informe al respecte.
Fonaments de dret
Atès que en l’article 179 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a
terme expedients de modificació de pressupost per transferències de crèdit, entre
aplicacions de diferent àrea de despesa
Vist que l’Art. 52.2 f) i 114.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació
de la modificació del pressupost per crèdit per transferència entre aplicacions de diferent
àrea de despesa és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost número 31/2017, de crèdit
per transferències entre aplicacions de diferent àrea de despesa, següent:
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APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES QUE AUGMENTEN

ALTA
consignació
actual

DENOMINACIÓ APLICACIÓ

Augment

19 d´octubre de 2017

Consignació
Total

AS 15220 48001 Ajuts d'Habitatge

26.887,18

35.000,00

61.887,18

ES 34211 21200 Manteniment i conservació poliesportiu

10.000,00

5.121,33

15.121,33

SUMA

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES QUE MINORAN

40.121,33

BAIXA
consignació
actual

DENOMINACIÓ APLICACIÓ

Disminució
88.250,00 35.000,00

AS 23111 48004 Convenis amb entitats de serveis socials
HI

01100 31000 Interessos préstecs

150.000,00

-5.121,33

SUMA

-40.121,33

TOTAL

0,00

Consignació
Total
53.250,00
144.878,67

SEGON.- Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al portal
de transparència. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions
en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte d’aquest punt? Senyor Màxim
Fàbregas. Sí? Hi ha esmenes? D’acord. Doncs presenti les esmenes.
A les 20.07 hores, s’incorpora a la sessió la senyora Elena Crespo.
El Sr. Màxim Fàbregas
L’esmena. De fet, serà l’esmena. Hem presentat una esmena que consisteix a destinar
50.000 € a la partida que abans esmentava el regidor per al pagament de l’IBI, perquè
creiem que els 35.000 € que proposa el Govern són clarament insuficients i per això
demanem que l’import s’augmenti en 15.000 € més.
El Sr. Jaume Oliveras
Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor Matas, té la paraula.
El Sr. Jordi Matas
Sí, a veure, tal com ho tenim previst i tal com es calcula, els 35.000 € són suficients. Per
tant, no acceptaríem aquest import. No perquè no es vulgui donar més sinó perquè en les
característiques de les bases i basant-nos en l’import de l’any passat, que va ser de
25.000 €, aquest any considerem que afegint-hi 10.000 € tenim el marge suficient per
poder atendre totes les necessitats que hi hagi.
El Sr. Jaume Oliveras
Si els sembla, passaríem a votar l’esmena primer.
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El president sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 11 vots en contra, 7 vots a favor i 3 vots
d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors)
hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) hi voten
en contra.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Algun grup vol fer explicació de vot? Vostè? Doncs endavant, té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem a favor de la proposta i ho farem malgrat que
el Govern ha rebutjat la nostra esmena. Lamentem la nul·la flexibilitat del Govern en
afegir aquest augment i ho lamentem perquè aquesta negativa impedirà que desenes de
famílies al Masnou, que ho estan passant molt malament, es vegin privades d’aquests
ajuts.
I lamentem encara més aquesta negativa que considerem del tot incomprensible quan el
pressupost de l’any 2016 es va tancar amb un romanent de tresoreria de prop de 4
milions d’euros.
I, respecte a l’argument que esmentava el regidor d’habitatge per rebutjar l’esmena, que
diu que la rebutgen, no perquè no es vulguin donar més diners sinó perquè no seran
necessaris, volem recordar al regidor que fa uns anys, tres anys exactament, a una
pregunta del nostre Grup, de com valoraven el Govern, el fet que l’any 2014 únicament
s’haguessin presentat 17 sol·licituds d’ajuts, se’ns va respondre que probablement al
Masnou aquests tipus d’ajuts no eren necessaris.
El que ha passat és que els dos anys anteriors ha deixat en evidència el Govern, ja que
de les 17 demandes de 2014 vàrem passar a 63 el 2015 i, a més, de 150 l’any passat, i
això s’ha traduït en què dels 1.628 € que es van donar l’any 2014, es passés als 26
aconseguits l’any 2016. A més, recordem que tots tres anys, la informació que va donar el
Govern va ser molt escassa per no dir nul·la, la qual cosa va motivar que l’any passat el
nostre Grup fes una important campanya informativa i de suport al veïnat per compensar
la deixadesa del Govern. Esperem que enguany el Govern faci bé les coses i ja que s’ha
destinat a la proposta de pressupost per a l’any 2018, 7.000 € en campanyes, a
campanyes d’habitatge i, per tant, és fàcil preveure que els número es dispararan i que
els 35.000.000 € proposats pel Govern poden resultar insuficients. És per aquest motiu
que demanàvem aquest augment que no ha estat acceptat.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Jordi Matas, té la paraula.
El Sr. Jordi Matas
Senyor Màxim, el nostre criteri sempre ha estat el criteri de dotar sobresegur aquests
temes. Jo no vull dotar, també podria dir no, és que jo de 50 o 100.000, perfecte, donem
100.000. Però per què hem de dotar 100.000 € si les previsions ens diuen que amb
aquests diners ja n’hi ha prou? Per què haig de deixar després aquests 15.000 que vostè
em diu, en aquest cas de 50, quan igual aquests 15.000 em poden fer falta per a altres
coses? Perquè si després ho tinc dotat aquí i no ho faig servir... Vostè deia del 2014, jo
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no... En aquest mandat s’han vetllat les bases i, per tant, s’ha augmentat aquests ajuts. El
que hem fet és allò. Sempre hem anat amb aquest criteri. Anem veient el que hi ha i
anem dotant en funció de tot. Tenim uns resultats del 2016 que ens hem quedat amb
25.000 € i, per tant, el que estem fent és partint de les mateixes bases que hi ha hagut,
els increments que poden ser i arribem a aquests marges de 10.000 €, que creiem
suficient. I és el que fem si creiem que amb 10.000 € ja n’hi ha prou. Si veiéssim, si
haguéssim vist que en feien falta 50, n’haguéssim portat aquí 50.000. Però les
estimacions que tenim ens diuen en aquest sentit. Per això és el que fem.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem... Molt breument perquè...
El Sr. Màxim Fàbregas
A veure, ni vostè ni nosaltres tenim la bola per saber què és el que passarà; però, com li
deia abans de començar el plenari, és molt més fàcil destinar 50.000 i que en sobrin, que
no pas destinar 35.000 i que en faltin. Perquè vostè sap que, tal com estan les bases, si
hi ha una demanda molt elevada de sol·licituds d’ajuts i, per tant, els diners a repartir
superessin els 35.000, el que es faria seria un repartiment per prorrateig. I si realment
l’Ajuntament tanqués cada any el pressupost amb zero o amb números vermells la seva
proposta la compraria, però quan des de fa tres anys tanquem amb superàvit i un
superàvit que és deu n’hi do el superàvit, l’any passat quatre milions d’euros, crec que el
seu argument és un argument que nosaltres no podem acceptar. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. No, només per explicar que la nostra posició al respecte de l’esmena i és
perquè en el proper debat que tindrem de pressupostos s’ha presentat una esmena que
van canviar de nom i que, en la línia del que demanava el company d’ICV-EUiA, no
obstant d’haver estat rebutjada també votarem a la proposta afirmativament, ja que és un
petit pas també, no el que nosaltres defensarem, però sí que ja és alguna cosa més del
que hi havia.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tancar el debat, senyor Matas? Doncs passem a la votació de la
proposta.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) s'absté.
5. Aprovació inicial expedient 32/2017 Modificació per Crèdit Extraordinari
El Sr. Jordi Matas
Sí, en aquest cas aquesta aprovació de crèdit extraordinari. És per un import de 4.840 € i
va destinat a la confecció i adquisició de vestuari dels gegants. Com bé sabem, els
gegants del Masnou són patrimoni municipal i, per tant, doncs, actualment tenen els
vestits bastant fets malbé i, per tant, el que fem és dotar d’aquests diners per poder
tramitar i tenir la disponibilitat d’aquests vestits abans de la festa major. En principi, ho
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teníem primer previst per al pressupost del 2018, però entre que arribés aplicació de
disponibilitat, preferim avançar, fer aquesta disponibilitat a càrrec dels interessos entesos
de préstec i poder tenir per Festa Major o abans que estiguin els nous vestits de l’Eulàlia i
del Pere Tallacolls. I el segon punt és la comunicació preceptives i aquest acord es
considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini
d’exposició pública.
La proposta literalment diu el següent:
“Es presenta al departament d’intervenció la petició de la regidoria de cultura per la
modificació de crèdit del pressupost vigent, mitjançant crèdit extraordinari, per la
confecció i adquisició del vestuari dels Gegants .
Davant la necessitat de realitzar les despeses previstes anteriorment, comprovat que en
el Pressupost vigent no existeixen els crèdits suficients, de conformitat amb l’article 177.2
RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
i l’article 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Vist l’informe emès per l’interventor, en relació a l’esmentat expedient de crèdit
extraordinari.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 32/2017, de concessió de crèdit
Extraordinari finançat amb baixa de despesa de capítol 3, segons el següent detall de les
aplicacions de despeses que s’especifiquen a continuació:
INCREMENT
DESPESES

Org. Pro.
CU

Eco.

Crèdits
totals

Descripció

33800 62300 Confecció i adquisició vestuari Gegants

Modificació

Crèdits
totals
consignats

0

4.840,00

4.840,00

0

4.840,00

4.840,00

BAIXA DE DESPESES

Org. Pro.
HI

Eco.

Crèdits
totals

Descripció

01100 31000 Interessos préstecs

Crèdits
Baixes per totals
anul·lació
consignats

144.878,67

-4.840,00

140.038,67

144878,67

-4.840,00

140.038,67

Segon.- Exposar al públic la modificació esmentada pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al
portal de transparència.
Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Aquí no hi ha cap esmena. Hi ha alguna intervenció al respecte? No?
Doncs passem a la votació.
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Resultat: Aprovat per unanimitat 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1
regidor) hi voten a favor.
El Sr. Jaume Oliveras
Aprofito per, abans de continuar amb l’ordre del dia, teníem un punt d’urgència respecte a
les bases d’execució del pressupost 2017 per incloure una subvenció nominativa que al
final ho vam comentar ahir a la Junta de Portaveus, que finalment no ho portem perquè
no ha arribat la documentació per part de la Diputació i haurem de passar-ho en el proper
ple. D’acord?
És farà, aquest cap de setmana es fa tota l’activitat, aquí al municipi del Masnou
conjuntament amb la Federació Catalana de Bàsquet.
Doncs anem al punt número 6. Jo proposava poder fer el debat conjunt i, si cal, votar-ho
per separat, ho votem per separat.
6. Aprovació inicial de la modificació del reglament del protocol, honors i
distincions
El Sr. Jaume Oliveras
El punt número 6 és la modificació del reglament de protocol d’honors i distincions. En
aquesta proposta, doncs, portem a aprovar aquesta modificació inicial, sotmetre-la a
informació pública i, en el cas que no hi hagués cap tipus d’al·legació, el passaríem al cap
d’un temps oportú per a la seva aprovació.
I el punt 7 portem el que seria la dissolució d’aquesta comissió d’honors i distincions. Per
tant, aprovar-ne la dissolució i les gestions oportunes per les persones, algunes ja formen
part del Consell de Patrimoni Cultural, que es puguin integrar en el Consell de Patrimoni
Cultural es pugui dur aquest procés. Fent una explicació molt breu, que la faré jo mateix,
respecte al tema de la dissolució d’aquesta comissió.
Vist una mica tot el funcionament dels últims temps i veient també els diferents
reglaments que hi ha d’honors i distincions, és una situació una mica particular la del
Masnou, la majoria d’ajuntaments no tenen una comissió d’aquestes característiques.
Amb la recent creació del Consell del Patrimoni Cultural com a òrgan de participació
sectorial ja s’inclou poder tractar tot el que seria l’àmbit del patrimoni cultural i material i,
per tant, l’encaix d’aquest tipus de propostes de la comissió d’honors i distincions es
poden encabir en aquest òrgan de participació, que és el Consell de Patrimoni Cultural. I
per això faríem aquesta proposta.
També cal dir que durant aquest temps la majoria de membres, bona part dels membres
no hi han assistit, alguns no han assistit a cap reunió, vull dir que el seu funcionament no
ha estat l’òptim. I, després, portaríem la modificació d’aquest reglament per fer diferents
qüestions. Ajustem la terminologia als nous temps, és un reglament que ja portava un cert
temps. Suprimim part de determinats privilegis i honors que formaven part d’aquest
reglament, que creiem que han quedat una mica desfasats, però sí que recollim la
invitació als exalcaldes als actes formals de l’Ajuntament. Es manté la concessió de la
medalla de la vila, però suprimeix aquella gradació que hi havia d’or, plata, bronze com
una cosa innecessària. Per tant, se simplifiquen el que serien els honors i distincions.
Suprimeix el capítol aquest d’honors i distincions i, com han pogut veure, en la
documentació queden delimitat en determinades categories com a fill adoptiu o fill
predilecte i la medalla del municipi. Bàsicament, aquests serien el tres principals
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reconeixements. Perquè, abans, en l’actual reglament hi havia tot un reguitzell de coses i,
per tant, ho hem mirat de simplificar. Aquestes serien les propostes d’aquests dos punts
de l’ordre del dia i, per tant, obriríem un torn de paraula.
La proposta literalment diu el següent:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament de data 19 de maig de 2011 va aprovar el reglament
vigent fins a l’actualitat, amb una modificació del primer paràgraf de l’article 24 en data 19
d’abril de 2012.
Atès que han transcorregut més de cinc anys des de la seva darrera revisió i havent
pogut experimentar el seu funcionament i la seva aplicació pràctica, es considera oportú
fer una revisió del reglament per tal d’ajustar-lo a la realitat vigent.
Vista la memòria d’Alcaldia de data 26 de setembre de 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. Aprovar inicialment la modificació del reglament del protocol, honors i distincions,
segons el text que s’adjunta com Annex I als presents acords.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de la modificació del
reglament del protocol, honors i distincions pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació
“El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació
pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al
BOPB.
L’expedient es podrà consultar a l’Alcaldia de l’Ajuntament del Masnou, situat a l’edifici de
l’Ajuntament, al carrer de Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a
divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, la modificació del reglament del protocol, honors i
distincions que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat
de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.
Quart. Disposar l’elaboració d’un Text refós del reglament del protocol, honors i
distincions.
Cinquè. Publicar, cas que no es presentin al·legacions i reclamacions, el text íntegre del
Text refós del reglament del protocol, honors i distincions al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a l’e-tauler i portal de transparència de l’Ajuntament del Masnou; i anunciar
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en què se n’hagi publicat integrament el text.
Sisè. Comunicar , cas que no es presentin al·legacions i reclamacions, el text íntegre del
Text refós del reglament del protocol, honors i distincions, a l’Administració de l’Estat i de
la Generalitat de Catalunya.”
7. Dissolució de la comissió d'honors i distincions
La proposta literalment diu el següent:
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“Atès que la sessió plenària del 21 d’abril de 2005 va aprovar un reglament de protocol,
honors i distincions, que preveia en la seva disposició addicional la creació d’una
comissió tècnica integrada per cinc ciutadans que s’hagin destacat pels seus
coneixements de la Vila del Masnou, en general, i de la seva història, en particular. A
proposta de l’alcalde, l’Ajuntament en Ple n’havia d’aprovar els noms dels integrants.
Atès que en data 19 de febrer de 2009 l’Ajuntament en Ple va aprovar la creació de la
Comissió Tècnica d’Honors i Distincions i va designar-ne les persones membres.
Atès que Dita comissió ha anat celebrant les seves sessions amb la freqüència establerta
i sempre depenent de l’Alcaldia.
Vist l’informe de la cap del gabinet de l’Alcaldia de data 26 de setembre de 2017.
Vist que la majoria d’ajuntaments consultats no disposen d’una comissió de
característiques similars.
Vista la recent creació del Consell de Patrimoni Cultural, que és un òrgan sectorial de
participació ciutadana, amb caràcter informatiu, consultiu i assessor en l’àmbit del foment
i la protecció del patrimoni del municipi, entre altres, i que contempla una definició en
sentit ampli del patrimoni cultural.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar la dissolució de la Comissió d’Honors i Distincions.
Segon. Fer les gestions oportunes perquè les persones que en formaven part s’integrin al
Consell de Patrimoni Cultural, amb funcions anàlogues.
Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades.”
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies. Per anunciar que nosaltres votarem a favor de tots dos punts, perquè compartim
l’objectiu de la proposta; però, tal com vàrem manifestar en la Comissió Informativa,
creiem que les referències que, en tots dos casos, es fan en relació amb traspassar les
competències de la Comissió d’Honors i Distincions al Consell del Patrimoni Cultural ara
mateix no tenen sentit, ja que hem revisat el Reglament del Consell i hem vist en cap cas
que en cap dels seus articles atorgués cap competència que es pugui equiparar a les
que, fins a data d’avui, corresponien o corresponen a la Comissió d’Honors i Distincions.
Per tant, nosaltres hi votarem a favor, però demanem a l’alcalde que sol·liciti un informe
jurídic al secretari general de l’Ajuntament en el qual s’aclareixi aquest dubte i que, si
escau, procedeixi a iniciar el tràmit per modificar el Reglament del Consell del Patrimoni
Cultural. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Alguna intervenció més?
El Sr. Dídac Miró
Val, la CUP votarà en contra d’aquesta mesura. Ja ho vam argumentar al Ple de juliol
amb una pregunta que vam fer i, realment, ens estem reiterant aquí. La CUP ha participat
d’aquesta comissió, no en l’àmbit de grup municipal, sinó a títol individual perquè són els
que formen part del col·lectiu i hi han participat. I realment aportacions que s’han fet en
aquesta comissió i en aquest reglament que avui s’aprova, no han estat, no només no
15

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2017000009

19 d´octubre de 2017

han estat acceptades sinó han sigut ignorades per part del Govern. Ens expliquem. Vam
fer dues aportacions a aquest protocol, que eren bàsicament obrir la participació de
l’adjudicació d’aquests honors i distincions que preveu a tot el poble. Obrir la participació
de la comissió i fer-la vinculant en els seus aspectes. La comissió va aprovar aquestes
esmenes que vam fer, aquestes aportacions, però el Govern no les va aprovar i les va
ignorar. Va ser arran d’això que la comissió va decidir deixar de funcionar com a tal. És
per aquest motiu que, entenent que no s’han complert els objectius i que s’està adjuntant
aquesta comissió a la de patrimoni per tal de tenir-ne un control més complet, hi votarem
en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si de cas, per contestar breument a les intervencions que s’han
fet. Les propostes que va fer la persona designada pel Ple per anar a aquesta comissió
no van ser aprovades per la comissió, van ser rebutjades per la mateixa comissió. No
entrarem ara aquí en debat en aquest sentit. La Comissió d’Honors i Distincions no és un
òrgan de participació ciutadana, és un òrgan d’assessorament a l’Alcaldia per prendre
determinades decisions. El Consell de Patrimoni Cultural sí què és un òrgan de
participació ciutadana. Per això, creiem que és oportú fer aquest canvi de comissió entre
altres motius.
I, referent a la reflexió que ha fet el Màxim, nosaltres entenem que quan el Consell de
Patrimoni Cultural parla de la gestió del patrimoni immaterial, entenem que és això, forma
part del nostre patrimoni immaterial. El que passa és que, evidentment, no hi ha cap
inconvenient a posar-ho d’una manera específica en el reglament, perquè també hauríem
de mirar si hi ha hagut algunes baixes en el Consell de Patrimoni Cultural, acabar-ho
també de potser incorporar alguna de les persones que estaven fins ara a la comissió
d’honors i distincions i poder-ho portar en un proper Ple per poder-ho aprovar. Doncs, si
els sembla, passem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) hi vota en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Quedarien aprovats els punts 6 i 7.
8. Aprovació inicial de les bases reguladores per a l'atorgament d'autoritzacions
per a l'exercici de la venda no sedentària al mercat setmanal del Masnou
La Sra. Sílvia Folch
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Volia dir, primerament, que la proposta que
ara defensaré ha estat esmenada pel partit d’ICV-EUiA, i s’han acceptat part de les seves
esmenes i hem arribat a un text consensuat quant a les bases i, per tant, no es llegeixen
les bases, però sí que la proposta incorpora, doncs, aquestes esmenes. També volia dir
que hi ha una esmena viva del PSC que en aquest cas no s’atén. L’esmena anava en el
sentit que demanaven incloure a la mesa d’adjudicació un portaveu de l’oposició. No
s’accepta l’esmena atès que el que és usual en aquest Ajuntament és que, amb caràcter
general, les meses d’adjudicació quan l’òrgan competent és el Ple sí que hi participa com
a vocal un regidor de l’oposició; però quan l’òrgan de contractació no és el Ple, doncs, no
té veu a través de la figura del vocal el regidor de l’oposició. Això bàsicament està
establert així per la dimensió de tipus econòmic del mateix contracte i, en el cas que ens
ocupa, l’òrgan d’adjudicació de les bases serà la Junta de Govern i, per tant, en aquest
cas no acceptaríem l’esmena proposada pel PSC.
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Dit això, passaria a explicar la proposta. Entre els objectius establerts al Pla d’actuació
municipal, com a eix principal d’actuació per al desenvolupament econòmic, focalitzàvem
l’actuació en la millora del comerç i del mercat municipal. Una de les línies que ens
proposàvem treballar era l’impuls per fer els tràmits necessaris perquè es permetés la
incorporació de noves parades al mercat de venda no sedentària. Atès que actualment
existeixen parades en els espais i, per tant, cal realitzar tot un tràmit administratiu. Per tot
això, és proposa al Ple l’aprovació dels següents acords.
La proposta literalment diu el següent:
“Vist que l’Ajuntament del Masnou entre els objectius establerts al Pla d’Acció Municipal
pel període 2015-2019 estableix com un dels eixos principals d’actuació el
desenvolupament econòmic i, d’entre altres línies de treball, focalitza la seva actuació en
la millora del comerç i dels mercats del municipi.
Vist alhora que una de les línies de treball del període és l’impuls dels tràmits necessaris
que permetin incorporar noves parades al mercat de venda no sedentària.
Vist que existeixen espais vacants a l’espai destinat a aquesta activitat i segons l’informe
confeccionat per la tècnica de Promoció Econòmica és necessari realitzar el procediment
administratiu corresponent.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores per a l’atorgament
d’autoritzacions per l’exercici de la venda no sedentària al mercat setmanal del Masnou a
atorgar pel procediment de concurrència competitiva, segons el text que s’adjunta al
present acord.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases específiques
que regulen l’atorgament d’autoritzacions per l’exercici de la venda no sedentària al
mercat setmanal del Masnou pel procediment de concurrència competitiva, per un termini
de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant
la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita
diària, a la publicació “El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El
termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la
publicació de l’anunci al BOPB.
L’expedient es podrà consultar al departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
del Masnou, situat a l’Edifici Centre, carrer d’Itàlia, 50, 08320 El Masnou (Barcelona), de
dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, les bases específiques que regulen l’atorgament
d’autoritzacions per l’exercici de la venda no sedentària al mercat setmanal del Masnou
que s’aproven inicialment, quedaran aprovades definitivament sense necessitat de cap
tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, entenc que queda alguna esmena viva, senyor Suñé?
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El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Efectivament, el PSC ha fet una esmena, és una única esmena
per incorporar a la mesa de contractació un portaveu de l’oposició que fos designat per la
Junta de Portaveus, amb la voluntat de donar la màxima transparència en aquest procés.
Nosaltres ho traslladem al Ple perquè sigui el Ple qui ho autoritzi, al marge de la
normativa general de funcionament de l’Ajuntament. Seria plenament legal i correcte ferho així. Nosaltres creiem que la transparència és important i, per nosaltres, la venda no
sedentària és un element important de la vida del Masnou i ens agradaria formar-ne part
no només per fiscalitzar l’acció del Govern sinó també per aportar les nostres visions o la
visió com a mínim de l’oposició. Nosaltres no retirem l’esmena i jo crec que no val la pena
incorporar res més, passaríem a la votació si l’alcalde ho troba adient.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyora Folch, té la paraula.
La Sra. Sílvia Folch
Per indicar que la visió de l’oposició no és ara el moment. A través de les bases és on
s’haurien de recollir les visions de les oposicions, tal com han fet, doncs, altres partits i no
pas en el moment de l’adjudicació, que realment és una part molt tècnica de tot el
procediment.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Suñé. Molt breu.
El Sr. Ernest Suñé
Si no li dic que no tingui raó. Si a nosaltres les bases ja ens semblen bé com estan. La
visió de l’oposició és per garantir la interpretació correcta de les bases a la mesa, que la
mesa té una funció, diguem, de valoració de tots els projectes. I aquesta visió de
l’oposició, evidentment, no quedarà plasmada. Només és això gràcies. Moltes gràcies
La Sra. Sílvia Folch
Sí, intentarem, per tant, que aquesta garantia que vostè entén que ens correspon als
regidors, estiguem o no estiguem al Govern, nosaltres entenem que el que són els
corresponsals tècnics i els habilitats que formen part de les meses d’adjudicació.
El Sr. Jaume Oliveras
Si els sembla passem a la votació de l’esmena.
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 11 vots en contra, 8 vots a favor i 2 vots
d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i
PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) hi voten
en contra.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) s’absté.
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El Sr. Jaume Oliveras
Ara obrim torn per al tema de les bases del mercat no sedentari. Alguna intervenció,
senyor Suñé?
El Sr. Ernest Suñé
Bé, la nostra proposta no canviava en res les bases. És a dir, creiem que les bases estan
ben dissenyades incorporant l’esmena presentada per ICV-EUiA i el que demanaven era
aquesta part de transparència, que hi hagués una persona de l’oposició per, com a
mínim, traslladar aquesta visió. No passa res, no passa res perquè votarem a favor de la
proposta. Creiem que la proposta està ben dissenyada, encara que no hagin tingut en
compte la nostra proposta. Jo crec que han perdut una oportunitat, una més, de
demostrar aquesta voluntat de transparència, però bé, en tot cas confiem en el bon criteri
dels tècnics de la casa, que sàpiguen tenir ull. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Primer, per explicar que hem votat a favor de l’esmena del PSC
perquè nosaltres aquesta mateixa demanada l’hem fet en reiterades ocasions en aquesta
mateixa sala. I no és perquè posem en dubte ni el funcionament de les meses, ni la
transparència, ni perquè creiem que s’intenta amagar res sinó perquè pensem que
realment l’oposició també ha d’estar assabentada de com funcionen aquests
procediments.
Votarem a favor també de la proposta i ho farem perquè tal i com m’ha explicat la
regidora el govern ha acceptat totes les esmenes que hem presentat. Son unes esmenes
que han aconseguit tres objectius que per al nostre grup eren importants i que van en la
línia del que hem defensat en aquesta mateixa sala en moltes ocasions. El primer és
incentivar el producte de proximitat i, per això, hem proposat i ha estat acceptat que
s’augmentin de 10 a 15 els punts que s’atorgaran als sol·licitants de parades per la venda
d’aquests productes. El segon era afavorir l’ús de bosses compostables i, per això, hem
demanat i ha estat acceptat augmentar de 5 a 8 els punts que es donen per aquest
concepte. I, el tercer i darrer, que creiem que també és molt important és intentar afavorir
noves contractacions i per aconseguir –vam proposar que s’incorpori un nou supòsit,
aquest no estava previst a la taula, pel qual s’atorgaran 7 punts als sol·licitants de
parades que, a més del titular que fa la sol·licitud, també es comprometi a tenir la parada
amb personal auxiliar permanent. Pensem que aquestes tres esmenes acceptades
suposen, i la regidora ho ha reconegut, una millora de la proposta inicial de bases i volem
agrair a la regidora de Promoció Econòmica la seva flexibilitat i disponibilitat per
aconseguir aquest acord que, a més de servir per aconseguir els objectius abans
esmentats, també afavorirà la nostra ciutadania. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs, senyora Folch, té la paraula.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, gràcies. Només per tancar dir com ja hem explicat doncs el que acabem o el que ara
passarem a l’aprovació serien doncs això, les bases que regularan les condicions de les
autoritzacions del mercat no sedentari del Masnou. Aquestes bases estableix un mixt
comercial que ofereixen els parades del mercat, és a dir, els productes que podran banda
i suposo que una ampliació respecte els productes que fins ara s’hi recollien. Volem
destacar, doncs, la incorporació de la fruita i la verdura fresca, per exemple, entre altres
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l’embotit, el formatge, el pa i recuperar o intentar recuperar-ne altres que ja teníem, com
pot ser de joguines o els jocs.
També incorporar, per primera vegada, doncs, el fet de poder tenir una xurreria al mercat
municipal. Aquestes bases, com deia el company Màxim Fàbregas, a l’hora de la
valoració, doncs, també hem mencionat que la proposta de l’Equip de Govern i, com deia,
doncs, millorada o incrementada amb aquestes esmenes, es pretén, doncs, valorar
aquells productes que no estan presents a l’oferta actual comercial o que tenen una
insuficiència o més escassa assistència. I, com deia, en l’elaboració del producte propi o
el producte de proximitat entre altres qüestions, que són les que es valoraran en el
moment de presentar les ofertes.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé. Doncs, si els sembla, passem a la votació d’aquest punt.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) s'absté
9. Aprovació inicial de les Bases dels XL premis literaris Goleta i Bergantí, 2018
La Sra. Neus Tallada
Moltes gràcies. Bona nit. Bé, les bases que aprovarem ara són les bases que determinen
quines categories, quins grups d’edat, els premis i els terminis per participar als premis
literaris Goleta i Bergantí, que aquest any és la 40a edició. Vist el dictamen favorable a la
comissió informativa proposem:
La proposta literalment diu el següent:
“Vist l’informe de la directora de la Biblioteca Joan Coromines de data 26 de setembre de
2017.
Vist el contingut de les Bases dels XL premis literaris Goleta i Bergantí.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar inicialment el text de les Bases de convocatòria dels XL premis literaris
Goleta i Bergantí.
Segon. Sotmetre el text de l’acord i les Bases dels XL premis literaris Goleta i Bergantí a
informació pública pel termini de 30 dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions
i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans
de comunicació escrita diària, a la publicació “El Masnou Viu” i al tauler d’edictes
electrònic de l’Ajuntament, de conformitat amb el que determina l’art. 178.1.b) del Decret
legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, a l’objecte que tots els que es considerin interessats per
l’aprovació de l’esmentat expedient puguin formular, per escrit, les al·legacions u
observacions que estimin oportunes, acompanyades dels documents que les justifiquin.

20

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2017000009

19 d´octubre de 2017

El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà del dia de la
publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
L’expedient es podrà consultar al Departament d’Acció Cultural d’aquest Ajuntament del
Masnou, c/ de Roger de Flor, 23, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.
Tercer. Disposar que, en el supòsit que no es produeixin reclamacions de cap mena, les
XL Bases de convocatòria dels premis literaris Goleta i Bergantí, que s’aprovin
inicialment, es considerin aprovades definitivament a tots els efectes sense necessitat de
cap tràmit posterior, i es procedirà directament a la seva publicació íntegra al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. Un extracte d’aquest
anunci es publicarà al DOGC.”
El Sr. Jaume Oliveras
Hi ha alguna intervenció al respecte? Doncs passem a la seva votació.
Resultat: Aprovat per unanimitat per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1
regidor) hi voten a favor.
10. Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2017-2019
La Sra. Neus Tallada
Molt bé, moltes gràcies un altre cop. Bé, una mica per resumir de què es tracta aquest
pla, al desembre vam contractar ITD que ens ha ajudat en la diagnosi i en la redacció del
Pla local. Com ja he explicat aquí en altres ocasions i atenent a preguntes de diferents
regidors, hi ha les presentacions que hem fet, tant des del punt de vista intern com a
l’oposició. El que busquem bàsicament amb aquest Pla és tenir una guia o un full de ruta
per treballar conjuntament administració i joves. A grans trets, amb el pla volem oferir un
espai físic de referència per diferents trams d’edat i perfils de joves, un lloc on es generin
espais de participació i, fins i tot, cogestió, per exemple, en temes de programació.
Donada la diversitat dels perfils de joves que volem acollir en aquest espai, atendrem
diferents temàtiques com informació, ensenyament, oci, ocupació, lleure, expressió
artística, cultural i sense oblidar tampoc el contacte amb ells als diferents centres i espais
que freqüenten els joves, escoles, instituts i biblioteca, com amb el Servei d’Informació
Juvenil. També intentarem trencar distàncies i millorar les dinàmiques de comunicació en
ambdues bandes i esperem que el nou local sigui vist com una oportunitat i un espai
d’acostament. A més a més, paral·lelament a tot això, estem en fase de redacció i
valoració del pla d’usos del local del port, conjuntament amb Urbanisme. Doncs, vist tot
això llegiré els acords.
La proposta literalment diu el següent:
“Vist l’informe del tècnic de Comunitat i Persones de data 2 d’octubre de 2017, incorporat
a l’expedient.
Atès que en data 1 de desembre del 2016 es va contractar l’empresa ITD, SL, per donar
suport a l’elaboració del diagnòstic i redacció del Pla Local de Joventut 2017-2019.
Atès que l’adjudicatari va realitzar una breu presentació del document els dies 7 i 13 de
setembre d’enguany i ja es disposa del document final.
Vista la necessitat d’aprovar l’esmentat Pla.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels acords
següents:
Primer. APROVAR inicialment el Pla Local de Joventut del Masnou 2017-2019, segons el
text que figura a l’expedient.
Segon. SOTMETRE a informació pública el present acord i el text del Pla Local de
Joventut del Masnou 2017-2019 pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació “El Masnou
Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació pública
començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.
L’expedient es podrà consultar al Departament d’Acció Cultural, carrer Roger de Flor, 23,
08320 El Masnou, de dilluns a divendres de 8:30h a 14h.
Tercer. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, el Pla Local de Joventut 2017-2019 que ara s’aprova
inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es
procedirà directament a la seva publicació.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyora Crespo, té la paraula.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Només volia anunciar que la nostra posició de
vot serà positiva. Serà positiva perquè, bé, creiem que el Pla de joventut pot ser una bona
eina per millorar, doncs, la vida dels joves i les joves del Masnou. Però volíem anunciar
que és un sí crític per a nosaltres, perquè no ens agradaria que es convertís en un pla
low cost. És a dir, molt maco en el full de ruta, però buit de continguts i de metodologies.
Estarem molt atents al fet que així no sigui.
I, d’altra banda, també voldríem fer un prec a la Regidoria que realment se’l cregui,
l’impulsi i el doti dels recursos suficients, tant de personal com de programació, i per
poder fer activitats. Sabem que aquest és potser el primer mandat que la Regidoria de
Joventut no té adscrit cap personal específic que es dediqui a temes de joventut. Per
primer cop en la història d’aquest Ajuntament. Pensem que és un contrasentit aprovar un
full de ruta molt potent si no el dotem, realment doncs, de persones especialistes i si és
possible en capítol 1. Com a mínim el personal que ha de fer el seguiment i ha d’impulsar
les polítiques públiques a l’Ajuntament. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Dídac Miró.
El Sr. Dídac Miró
Molt bé. Bona nit. Nosaltres avancem que ens abstindrem en aquesta votació, però ho
volem argumentar correctament. Ens abstenim perquè no podem donar el sí al Pla tot i
que presenta bastants millores i també s’ha de concretar.
Vull destacar que l’últim Pla de joventut va caducar al 2012, fa cinc anys. Hem estat cinc
anys sense Pla de joventut al poble i aquest pla abraça només dos anys, que està molt
bé, perquè s’ha d’anar actualitzant; però el Govern s’ha de comprometre que s’actualitzi i
22

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2017000009

19 d´octubre de 2017

no tornem a estar cinc anys sense pla de joventut. D’aquesta manera no tindria sentit.
Quant a participació valorem positivament que s’hagi intentat obrir la participació d’aquest
Pla de joventut al poble, però també qualifiquem d’insuficient aquesta obertura de la
participació. Si bé és cert que s’ha creat un motor de joves amb molta representativitat, i
ja ho hem comentat a la regidora en algun cas, nosaltres creiem que el procés ha de ser
al revés. Primer s’ha d’obrir al poble la participació i a partir d’aquí elaborar els
organismes que hagin de fer les propostes pel pla i hagin de col·laborar-hi. El que no
entenem és que primer neixi un grup motor seleccionat amb persones concretes del
poble i a partir d’aquí es vagi estenent. Entenem que s’ha de fer al revés. Sí que valorem
positivament les mesures de participació que es proposen al pla de cara a futurs terminis,
però també ens falta informació tècnica de com s’estructuraran. Es creen espais de
participació oberts als joves, tant per escollir la funcionalitat del local del port abans
d’obrir-lo com a tal com per dinamitzar l’espai del port mentre estigui obert i com per
decidir polítiques de joventut al poble al llarg d’aquest termini, independentment d’aquest
local. Són espais molt potents, però realment hem d’assegurar que sigui espais amb una
participació oberta a tot el poble. Assegurar que siguin espais horitzontals, assegurar que
siguin espais vinculants, perquè sinó no té sentit la creació d’aquests espais. I, per tant,
valorem positivament aquest intent; però ens falta aquest compromís marcat, aquestes
dades més tècniques, potser, de com s’elaborarien. Estarem atents a quan aquests ens
els presentin al Ple, perquè hi haurà molt dir.
En termes d’espais, valorem molt positivament aquest local del jovent, creiem que s’ha
d’assegurar que aquest espai sigui un espai realment gestionat pel jovent i no per
l’Ajuntament, que si es crea una estructura, una assemblea creiem que hauria de ser que
proposi i gestioni aquest espai com preveu el Pla, que realment sigui vinculant i que
realment les seves propostes puguin ser posades en l’espai. El que no celebrem tant, en
el terme d’espais, és quan es proposa un espai públic, una plaça per exemple per
centralitzar les activitats juvenils. Entenem que això és una mesura negativa perquè
l’espai públic, al final, no deixa de ser això: espai públic. I, per tant, ha de ser públic i lliure
per a tothom i no centrat en una plaça concreta per a les activitats juvenils del poble. I
aquí ens expliquem. Entenem que aquesta mesura parlava d’un espai on es puguin fer
activitats, on es puguin fer concerts sense molestar els veïns. Això ve d’una voluntat que
ja ha passat per aquest plenari més d’una vegada. I les alternatives que es plantejaven
per no molestar els veïns eren les puntes del poble. Eren a Premià, eren a Montgat i eren
a Teià, però entenem que les activitats dels joves del poble han d’estar dins del poble. No
té sentit que anem als pobles veïns o a les fronteres dels pobles veïns a fer aquestes
activitats. Per tant, no ho podem acceptar, aquest punt dels espais. Si no es vol molestar
els veïns és molt fàcil, anem canviant els espais. No fa falta centralitzar tot el jovent en
una plaça sempre, no té molt sentit.
En termes laborals, i aquí sí que és un dels punts que ens fa tirar més enrere l’aprovació
d’aquest pla, manca una anàlisi completa de la perspectiva laboral al Masnou. El pla per
la diagnosi sí que destaca que la taxa d’atur juvenil al Masnou és més baixa que a la
resta de municipis del Maresme, però també destaca que la quantitat de joves en aquesta
mateixa franja que estan estudiant és més alta que a la resta del Maresme. De manera
que ja s’explica en sí mateixa l’anàlisi. Els joves que estan estudiant no entren dins la
taxa d’atur perquè no estan dins el mercat laboral. Estan estudiant; però, tot i així,
necessiten tenir accés al mercat laboral per pagar-se els estudis, per poder-se
independitzar, per pagar l’habitatge... I això no és preveu en aquest Pla. No es preveu
que al Masnou, la màxima ocupació del jovent és l’hostaleria i no es preveu el grau de
precarització que tenim a l’hostaleria i més al Masnou. Tenim restaurants, tenim
guinguetes, tenim bars amb molts joves treballant en unes condicions laborals patètiques,
cobrant molt poc, amb uns contractes que no reflecteixen la quantitat d’hores que fan,
amb zero disponibilitat per canviar els horaris. Això afecta el jovent del poble. Més
endavant, es fa una anàlisi de l’habitatge; però creiem que queda totalment cohesionant
l’anàlisi de l’accés a l’habitatge, que efectivament és correcte i ja ho diu: és difícil pel
jovent accedir a l’habitatge, però és difícil perquè tenim sous que no són dignes. De
manera que, és clar que no podem accedir a l’habitatge si no podem accedir al mercat
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laboral i això no es preveu a l’anàlisi. I tampoc hi ha mesures específiques en l’àmbit
laboral. Això ens fa tirar enrere a l’hora de votar favorablement aquest pla.
Parla, el pla, en algun moment de potenciar l’ocupació, de potenciar pràctiques laborals a
empreses del municipi i el mateix Ajuntament. En cap cas especifica que siguin
remunerades aquestes pràctiques. Entenem que això és un error. Fer pràctiques no
remunerades i més si fossin en el mateix Ajuntament i tinguin constància, que això ja
s’està fent, és treball gratuït, és treball productiu gratuït, que fa un estudiant per poder
accedir al mercat laboral, però al final és un treball del qual l’empresa o l’Ajuntament
s’està aprofitant. I, en el cas de l’Ajuntament, és públic i en el cas de l’empresa aporta uns
beneficis, de manera que entenem que l’Ajuntament no ha de potenciar pràctiques no
remunerades. Això no ho especificava el pla, hi posava pràctiques a seques. I entenem
que no hi podem estar d’acord.
En matèria d’habitatge sí que es plantegen mesures molt positives. Es planteja una
anàlisi que és molt real, al Masnou el jovent no té capacitat per accedir a l’habitatge, ni el
jovent ni no tant el jovent, i això ho hem comentat moltes vegades. Però, tot i així,
entenem que sí que són bones les mesures. Ara tenim un dubte: no sabem si les
mesures d’habitatge no s’han treballat conjuntament amb la Regidoria d’Habitatge o si és
que no s’ho han llegit bé o si és que ens heu estat enganyant tot aquest temps. Perquè
són mesures que ja havíem proposat des de la CUP, moltes vegades, reiterades vegades
en reunions, al Ple, en molts espais. I se’ns havien dit que eren inviables. I ara ens
trobem aquí un Pla que és molt bonic, que té una intenció molt bona, seguríssim, però
planteja aquestes mesures. En cas que siguin viables, apliquem-les; però apliquem-les a
tot el poble. Hi ha gent que no es pot pagar el lloguer, hi ha gent que ha de marxar del
Masnou. Que s’ha de fer un pla específic per a la joventut en matèria d’habitatge?,
òbviament. Òbviament i ho celebrem, però no sabem si tot aquest temps se’ns ha estat
tractant de tontos o si se’ns està tractant de tontos ara mateix.
Finalment i ja acabant, una tonteria més, però que també em sobta: els tempos que
marca el pla per aplicar aquestes propostes. Jo tampoc sé si han estat ben bé inventats,
si han estat estudiats amb molt detall, però n’hi ha alguns que realment sobten. Per
exemple, la creació dels espais de participació es preveu per al 2019. Són mesures que
si hi ha implicació real de l’Ajuntament, si hi ha una voluntat es poden crear l’any vinent.
De fet, els espais per definir els usos del port, els espais per gestionar el local del port no
té sentit que es creïn al 2019 com planteja el pla. Hi ha una altra proposta que també ens
ha sobtat molt, que és la 4.5. El títol de la proposta és facilitació de la tasca de les entitats
i els col·lectius joves organitzats. Que és una voluntat de l’Ajuntament per tal de facilitar la
tasca que fan els col·lectius joves.
En primer lloc, és una mesura en la qual no acabem de confiar del tot perquè, fins ara, no
s’ha fet o no s’ha fet amb totes. I posàvem l’exemple de les festes majors alternatives,
que s’han deixat de fer per la manca de participació i d’ajuda de l’Ajuntament. De fet, les
últimes que es van fer al 2016 vam tenir moltes traves, però el que em sobta d’aquesta
proposta és que l’aplicació es preveu del 2019 al 2023. Quan si la voluntat de
l’Ajuntament és facilitar les tasques de les entitats joves s’hauria de fer des del 2017, des
de l’aprovació d’aquest Pla i sense data de caducitat. Perquè les facilitats de l’Ajuntament
no haurien de tenir data de caducitat. Això és tot. Ens abstenim. Hi ha mesures que són
molt positives, no podem estar-hi en contra, perquè hi ha mesures com les d’habitatge
que si realment es poden aplicar no podem estar-hi en contra, però no podem aprovar
aquest pla. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de C’s? Senyor Avilés.

24

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2017000009

19 d´octubre de 2017

El Sr. Francisco Avilés
Gràcies, senyor alcalde. Vull felicitar-los per la gran tasca que suposa la redacció
d’aquest nou Pla local de joventut i els esforços que signifiquen. Nosaltres, el que li volem
dir és que recordem que es va aprovar una moció en aquest consistori demanant la
creació del Consell de Joves i demanem que això serveixi per a l’impuls definitiu
d’aquesta proposta aprovada pel Ple per unanimitat. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Tallada, per tancar el debat.
La Sra. Neus Tallada
Molt bé, a veure si puc respondre a tot el que m’heu dit. Per una banda, a la senyora
Crespo, quant a recursos està previst al pressupost de l’any que ve, que hi hagi recursos
destinats a les activitats pròpies del Pla local i, a més a més, el fet de tenir aquest Pla
local ens ha permès accedir al contracte programa de la Generalitat que també ens
aportarà unes quantitats per poder fer totes aquestes activitats.
Quant al contingut, creiem que és millor o potser tenir unes accions més definides i més
realitzables és millor que no fer un Pla utòpic, amb unes idees fantàstiques que després
no les podrem realitzar. Creiem que és millor anar passet a passet, poder fer el que ens
proposem i anar-ho ampliant.
I quant al personal, és veritat, tenim un tècnic de comunitat i persones que dedica unes
hores a Joventut, però el que vull dir és que el personal, els recursos humans que es
dediquen al Pla local de joventut no és només un tècnic de joventut, el personal que es
dedica al Pla local de joventut hi ha tota les tasques de joventut, tenim el tècnic de
comunitat i persones, tenim l’informador juvenil, hi ha previst externalitzar el servei que
dinamitzi el local del port i, a més a més, hi ha altres tècnics de la casa, com és, com ha
dit ell, el tècnic d’habitatge, el tècnic de Promoció Econòmica per a l’ocupació, el tècnic
d’Esports, vull dir, hi ha molt altres tècnics implicats, que hi ha moltes accions que no
només surten de la Regidoria de Joventut o del sector jove, hi ha molts altres
departaments implicats.
El Pla local s’ha fet per dos anys, fins al 2019, perquè és on acaba la legislatura, però
està previst poder-lo renovar i és per això que la majoria d’accions, n’hi ha moltes que
acaben en el 19, però n’hi ha moltes que tenen una llarga durada perquè implica que no
perquè s’acabi la legislatura moltes accions es deixin de fer.
Quant a la metodologia, n’hem parlat abans, ho veiem al revés, la metodologia
bàsicament l’ha marcat l’empresa que ha marcat el Pla, nosaltres sempre hi hem estat
d’acord, però han començat des d’un grup motor molt representatiu i han fet xarxa. En
aquesta xarxa han anat escampant la informació amb altres joves, s’han anat fent
reunions, s’han anat fent treballs i, al final, es va fer una jornada participativa que per
voluntat dels joves no es fa dir jornada, per ells creien que si li deien jornada no hi voldria
participar ningú i ho van fer com uns concerts, perquè ells ho van decidir. L’Ajuntament es
va limitar a posar els recursos que demanaven i ells van decidir com ho volien fer, quan i
per què, i així ho van fer.
Quant a la plaça, no sé si t’he entès molt bé, potser el que ens referim és que el fet que el
local estigui situat al port, el fet de tenir aquella plaça pública davant, fa que ens possibiliti
no només fer activitats de forma tancada al local, sinó tenir la possibilitat de fer activitats a
l’exterior, en aquella plaça que tenim allà mateix al davant que ens permetrà fer moltes
coses. I és veritat que no hi ha tanta gent, estem en un espai d’oci i és molt més
accessible amb possibilitats de venir amb tren, amb possibilitats de venir caminat, és una
ubicació que creiem que serà bona per a ells.
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En tema d’ocupació d’habitatge, ho torno a dir, és que hi ha implicades altres regidories i
es treballa conjuntament amb els tècnics de les altres regidories i els límits de les
seccions, doncs, és el mateix. S’han marcat uns límits de curt termini i uns altres a llarg
termini, perquè en funció del tipus d’acció algunes coses es començaran i s’acabaran i
aniran funcionant soles, i d’altres s’hauran de seguir fent al llarg del temps.
I quant al que ens ha dit el Frans pel tema de la moció, doncs sí, vam recollir la seva
moció i ens vam comprometre amb aquest Pla local, treballaríem quina serà la forma que
els joves volen establir la comunicació amb l’Ajuntament, ja sigui que es digui Consell de
Joves o no sabem com es dirà al final, però la fórmula hi serà. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla passem a la votació de l’aprovació inicial d’aquest Pla local
de joventut.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) s'absté.
11. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de les
condicions d’exercici de l’activitat de clubs socials i associacions de fumadors de
cànnabis i/o d’altres substàncies anàlogues
El Sr. Ricard Plana
Gràcies, senyor alcalde. Vull aclarir que aquesta proposta difereix de la modificació que
inicialment es va proposar i dictaminar per la comissió informativa, tal com es va explicar
ahir a la Junta de Portaveus.
En el darrer Consejo de Ministros, es va decidir sol·licitar al Constitucional la suspensió
cautelar de la llei del Parlament que regulava les associacions dels grups de cànnabis.
Com sabeu, aquesta llei atorgava a la Generalitat i no als ajuntaments la competència
sancionadora. Perquè els articles del 16 al 26 de la nostra ordenança no tenien raó de
ser. Amb la suspensió cautelar de la llei i per tal d’evitar un vuit sancionador, finalment
s’ha cregut necessari mantenir aquests articles.
Tanmateix, ens havíem fixat també el compromís de fer un balanç de l’aplicació de
l’ordenança al cap d’un any de la seva aprovació. Des de diferents regidories se’ns ha
proposat d’introduir diferents modificacions. Així, es proposa augmentar la distància
mínima entre equipaments educatius i clubs, passant de 100 a 300 metres, per tal
d’augmentar la protecció als nostres infants, augmentar la distància mínima de dos clubs,
passant de 100 a 500 metres, per tal d’evitar possible concentracions d’activitats, i un
tema més tècnic, i procedia a no incloure dins de l’ordenança els plànols explicatius
perquè poden donar lloc a confusions.
Atès que l’aprovació de les ordenances municipal és una competència atribuïda al Ple en
caràcter inal·legable i atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals
n’exigeix l’aprovació inicial, informació pública, audiència als interessats, i l’aprovació
definitiva, aquest mateix procediment s’ha d’aplicar a la modificació, tal com és aquesta.
Atès que cal considerar interessats les associacions titulars de llicències així com les
associacions que han manifestat la seva voluntat de ser-hi.
Atès que l’aprovació d’aquesta Ordenança només requereix majoria simple. Es proposa
l’adopció dels acords següents.
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La proposta literalment diu el següent:
“Transcorregut un any des de l’entrada en vigor de l’Ordenança municipal reguladora de
les condicions d’exercici de l’activitat de clubs socials i associacions de fumadors de
cànnabis i/o d’altres substàncies anàlogues, des de diferents regidories s’ha proposat
introduir petites modificacions al text aprovat per tal de millorar l’assoliment de les
finalitats que van justificar la seva aprovació, en concret, s’han plantejat les qüestions
següents:
- Des de la regidoria d’Ensenyament, es va suggerir augmentar la distància mínima
necessària entre aquesta activitat i els equipaments docents.
- La regidoria de Seguretat Ciutadana va aconsellar augmentar la distància mínima entre
locals en els quals es desenvolupi l’activitat de club i associacions de fumadors de
cànnabis, per tal d’evitar una concentració excessiva.
- Igualment, des dels serveis tècnics de Territori es recomana no incloure dins
l’ordenança el plànol de situació del clubs existents, ni dels àmbits protegits.
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple
de la corporació amb caràcter indelegable, de conformitat amb els articles 22.1d) i 22.4
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial,
la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre, i aquest mateix procediment s’aplica
a les modificacions.
Atès que cal considerar interessats a les associacions titulars de llicències per a
desenvolupar l’activitat de club de fumadors de cànnabis, així com a les associacions que
han manifestat la seva voluntat d’iniciar aquesta activitat en El Masnou.
Atès que, de conformitat amb el que preveu l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
l’aprovació d’aquesta Ordenança només requereix majoria simple.
Vist el que estableixen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 60 a 66
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, en relació amb l’aprovació de les ordenances municipals, també
aplicables a les seves modificacions.
Per tot l’exposat, i en virtut de les competències conferides per l’article 22.2.d) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa a la Corporació
municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de les
condicions d’exercici de l’activitat de clubs socials i associacions de fumadors de
cànnabis i/o d’altres substàncies anàlogues.
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública per termini de trenta dies hàbils, a fi
que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant inserció dels anuncis
corresponents en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrit diària, en la publicació “El Masnou
Viu”, en el tauler d’edictes físic i electrònic de l’Ajuntament, i en el portal de transparència
de la web municipal. L’esmentat termini començarà a comptar des de l’endemà de la
darrera de les publicacions oficials esmentades.
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L’expedient es podrà consultar a la Unitat d’Urbanisme de l’Ajuntament del Masnou,
situada en el passeig de Prat de la Riba, núm. 1 del Masnou, de dilluns a divendres, de
8:30 a 14:00 hores, i al portal de transparència del web municipal (www.elmasnou.cat).
TERCER.- Concedir audiència als interessats, és a dir, a les associacions de fumadors
de cànnabis legalment implantades en el municipi, i a les associacions que han
manifestat la seva voluntat d’iniciar aquesta activitat, a l’efecte de presentació
d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa
d’una còpia del text íntegre de l’Ordenança modificada. El termini d’audiència serà de
trenta dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació.
QUART.- Disposar que, en el cas que no es formulin al·legacions, reclamacions o
suggeriments durant el termini d’informació pública, la modificació de l’ordenança que ara
s’aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament a tots els efectes, sense
necessitat de cap tràmit ulterior i es procedirà directament a la seva publicació.
CINQUÈ.- Disposar l’elaboració d’un Text refós de l’Ordenança municipal reguladora de
les condicions d’exercici de l’activitat de clubs socials i associacions de fumadors de
cànnabis i/o d’altres substàncies anàlogues.
SISÈ.- Publicar, cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, el text íntegre del
Text refós de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l’e-tauler i
portal de transparència de l’Ajuntament del Masnou, i anunciar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la referència dels Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en
què se n’hagi publicat íntegrament el text.
SETÈ.- Comunicar, cas que no es presentin al·legacions i reclamacions, el text íntegre
del Text refós de la l’Ordenança municipal reguladora de les condicions d’exercici de
l’activitat de clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o d’altres substàncies
anàlogues, a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyor de las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. El nostre vot serà negatiu, serè negatiu en la línia que hem
seguit des d’un bon principi, que vam ser l’únic grup que es va oposar a la creació de
clubs cànnabics al Masnou. Ja en el seu moment vam mostrar les nostres reticències i la
disconformitat, perquè pensàvem que no era un bon exemple pels nanos, per la gent del
nostre municipi tenir clubs cànnabics aquí. I avui, amb aquestes modificacions, ens
ratifiquen per les coses que en el seu dia vaig dir, o sigui, des de la Regidoria
d’Ensenyament es va suggerir augmentar la distància mínima necessària entre aquesta
activitat, el club cànnabic i els equipaments docents, perquè s’ha d’augmentar, doncs,
perquè està perjudicant els nostres infants. Quin és el motiu d’augmentar la distància,
perquè els nostres infants no tinguin tant propers els clubs cànnabis? i per què no els han
de tenir tant propers?, perquè són sans, saludables, un exemple a seguir, alguna cosa
que se’ls ha d’ensenyar, doncs jo penso que tot al contrari.
Després, des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana es va aconsellar augmentar la
distància mínima entre locals en els quals es desenvolupi l’activitat del club, i les
associacions de no fumadors, o sigui encara més llunyans. Em reitero en l’augment que
acabo de donar.
En tercer lloc, des dels serveis tècnics de Territori es recomana no incloure dins de
l’ordenança el plànol d’ubicació, són fantasmes o no són fantasmes. En qualsevol cas,
estem fent ja rectificacions que es van aprovar en un principi. I aquestes rectificacions,
sens dubte, obeeixen al fet que els plantejaments dels clubs cànnabics, i reitero que no
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són positius pel Masnou, si volen clubs cànnabics que se’n vagin a altres llocs. Per part
nostra, votarem que no i si algun dia en tenim l’oportunitat derogarem aquesta ordenança.
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna intervenció? Senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Nosaltres pensem que rectificar és de savis. Per tant,
entenem que és fruit de l’experiència d’un primer intent de regular un tema que provoca
controvèrsia i és necessari perquè és una realitat social. Per tant, entenem que és un
esforç que s’ha de valorar com a positiu que aquest Ajuntament agafi aquest tema i posi
fil a l’agulla. Per tant el nostre vot serà afirmatiu i volem agrir la valentia de l’Equip de
Govern per entomar aquest tema d’una manera positiva.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Avilés
El Sr. Francisco Avilés
Gràcies. Per anunciar que el nostre grup s’abstindrà en la línia de l’abstenció que ja va
decidir quan es va aprovar l’ordenança de forma inicial, tot i que les mesures que ara es
plantegen poden ser positives per a nosaltres, en el sentit que ve a limitar la instal·lació
de més de clubs o associacions cannàbiques. Segueix sense agradar-nos en la seva
integritat i, per tant, mantindrem l’abstenció que vam decidir ara fa un any.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Plana, per tancar el debat.
El Sr. Ricard Plana
Jo estic més a la vora de l’Elena que del Federico. Crec que és veritat que per a nosaltres
és un tema que, de vegades, s’han d’encarar, que no són fàcils. Nosaltres, diguem, vam
anar bastant pel davant. Després han anat apareixent, fins i tot per davant de la llei del
Parlament. De fet, la llei del Parlament de la nostra ordenança encaixava perfectament,
tampoc anàvem tan malament, però sí que, bé, hi ha algunes correccions que, un cop
vistes, i per això la revisió aquesta al cap d’un any, d’analitzar el què i de poder corregir el
que sigui.
Un tema que no ha quedat potser clar és el del plànol. El del plànol no és amagar i no
amagar ni res, el problema del plànol és que aquí fixem unes distàncies que estan en els
clubs de cànnabis que demanen llicències. El tema és que si nosaltres tenim aquest
plànol dins de l’ordenança i sabem que el procés de canviar una ordenança, diguem que
és llarg, l’aprovació inicial, l’exposició, etc., només que un d’aquests clubs canviés o que
n’aparegués un altre, les condicions canviaven; llavors, això ho vam veure quan ho vam
tenir i vam dir: podia ser una modificació constant de l’ordenança. Per això es decideix
treure aquest plànol de l’ordenança, precisament perquè entenem que l’ordenança ha de
ser una norma més estable i no que no la podem estar canviant en funció de cada
llicència que es doni o que es tregui, és aquest tema tècnic. Evidentment, tothom que
vulgui pot anar als serveis tècnics i informar-se dels que hi ha. No és aquest l’objectiu
sinó que és un tema molt més de procediment. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Passem a la seva votació.
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Resultat: Aprovat per majoria absoluta: 15 vots a favor, 1 vot en contra i 5 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), ICVEUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota en contra.
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i CUP-PA (2 regidors) s'abstenen.
12. Aprovació del conveni per a la constitució d’una servitud de pas d’ús públic
sobre el pas per a vianants que connecta el carrer de Sant Felip amb el passeig de
Prat de la Riba a través de la finca del passeig de Prat de la Riba, núm. 10
El Sr. Ricard Plana
Gràcies, senyor alcalde. Per situar-nos, estem parlant del pas que comunica el carrer de
Sant Felip i el camí Ral, que també coneixem com la baixada del port. Aquest pas és
propietat dels veïns de la finca però és usat per tots els veïns del Masnou. Amb aquest
conveni, els veïns reconeixen l’ús públic del pas i en justícia l’Ajuntament es fa càrrec de
totes les despeses de manteniment del pas, tal com fa amb la resta dels carrers del
municipi.
A més a més, en aquest conveni recull un segon punt: els veïns autoritzen l’enderroc de
la paret que separa aquest pas del carrer de Cuba i l’Ajuntament, alhora que fa l’enderroc
del mur i la urbanització de l’espai que en queda construeix també una rampa que fa
possible l’accés de les persones amb mobilitat reduïda al tram mig del pas que hi ha ara,
que fins ara només s’hi podia accedir a través d’unes escales.
De conformitat amb els articles 31.1 31.2 i 31.3 del Decret 336/1998, vist el dictamen
favorable de la comissió informativa, es proposa l’adopció dels següents acords.
La proposta literalment diu el següent:
“Per la finca del passeig de Prat de la Riba, núm. 10 del Masnou transcorre un pas de
vianants que comunica el carrer de Sant Felip amb el passeig de Prat de la Riba, el qual,
tot i ser de titularitat privada, és d’ús públic, equiparant-se a qualsevol carrer del municipi.
En el referit pas, hi ha dos trams d’escala que el converteixen no accessible per a
persones amb mobilitat reduïda.
Per altra banda, l’Ajuntament executarà en breu les obres de reurbanització del carrer del
Dr. Agell en el tram comprès entre el carrer dels Mestres Villà i la N-II i les connexions
amb els carrers adjacents i considera que resultaria beneficiós pel municipi donar
continuïtat a un d’aquests carrers adjacents, el carrer Cuba, el qual actualment queda
tallat per la paret que delimita la finca del Passeig Prat de la Riba, núm. 10.
A tal efecte, ambdues parts estan interessades en signar un conveni en virtut del qual:
-

La comunitat de propietaris del passeig de Prat de la Riba, núm. 10 del Masnou
constituirà una servitud de pas d’ús públic sobre el pas per a vianants que
connecta el carrer de Sant Felip amb el passeig de Prat de la Riba a través de la
referida finca. Així mateix, autoritzarà a l’Ajuntament del Masnou a enderrocar la
paret existent entre el carrer Cuba i la finca esmentada, de manera que els
vianants podran accedir des del referit carrer al pas per a vianants.

-

L’Ajuntament del Masnou, per la seva banda, es compromet a realitzar totes les
obres necessàries per connectar el carrer de Cuba amb el referit pas per a
vianants i, en concret, es compromet a construir una rampa que salvi el desnivell
existent entre el vial i el pas de vianants que compleixi amb la normativa existent
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sobre supressió de barreres arquitectòniques i que permeti als veïns de l’escala
situada al Passeig Prat de la Riba núm. 10 bis tenir accés al carrer Cuba a
persones amb mobilitat reduïda.
-

Des del moment de l’entrada en vigor del conveni, l’Ajuntament del Masnou es
farà càrrec de totes les despeses de manteniment que necessiti el pas de
vianants.

L’article 31.1 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals, estableix que l’adquisició de béns a títol lucratiu no està
subjecta a cap restricció. No obstant, si l’adquisició comporta l’assumpció d’una condició,
una càrrega o un gravamen onerós, només es poden acceptar els béns quan el seu valor
és superior al d’aquells.
Així mateix, l’article 31.2 del mateix text legal, preveu que no es consideraran gravàmens
les inversions que hagi de realitzar l'entitat local per donar la destinació d'ús general o
servei públic de la seva competència que, si s'escau, fixi el cedent.
Finalment, de conformitat amb el estableix l’article 31.3 del referit reglament, cal
l'acceptació expressa del ple, si hi ha condicions.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
Per tot l’exposat, i en virtut de les competències conferides per l’article 22.2.q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa a la Corporació
municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’esborrany del conveni a signar amb la Comunitat de Propietaris
del passeig Prat de la Riba, núm. 10, Prat de la Riba, núm. 10 bis i Sant Felip, núm. 6-18
relatiu a la constitució d’una servitud de pas d’ús públic sobre el pas per a vianants que
connecta el carrer de Sant Felip amb el passeig de Prat de la Riba a través de la referida
finca.
SEGON.- FACULTAR l’alcalde tan àmpliament com sigui menester per a signar quants
documents siguin necessaris per a l’execució de l’acord, i, en especial, per a la signatura
del conveni esmentat.
TERCER.- PUBLICAR el conveni, un cop estigui signat, en el portal de transparència de
l’Ajuntament, als efectes del que preveu l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Endavant, Sr. Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. No repetiré al que ens referim, ho ha explicat molt bé el
regidor. El nostre grup va preguntar al regidor, a la comissió informativa, tant el cost de
l’obra com el cost anyal que suposaria el manteniment de l’espai, incloent-hi la neteja.
Així com el cost de l’obra el va valorar en uns 50.000 € aproximadament, la neteja no ho
va saber exactament quina era, o així ho vaig entendre jo, que ens faria arribar els
números. Bé, desconec què ha passat, però bé, el nostre Grup no l’ha rebut i, així
d’entrada, suposa un problema, ja que ens veiem obligats a prendre una decisió sense
disposar de tots els elements necessaris per tenir una visió acurada de l’obra que
plantegen.
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Tot i aquesta reflexió, trobem tres elements molt positius a la proposta presentada pel
Govern. En primer lloc, volem destacar una molt bona notícia que s’hagi arribat a un
acord amb els veïns, que fins ara havien de mantenir un espai que tenia la condició de
privat per a ús públic, amb els inconvenients que aquest tipus d’espai suposen. Esperem
que aquest acord sigui el primer de molts, ja que al Masnou hi ha força espais amb
aquestes característiques.
En segon lloc, també trobem molt encertat el projecte, perquè permetrà que l’espai sigui
accessible, tal com ha explicat el regidor, modificant un tram d’escales que no complia
amb la normativa i incorporar-hi una rampa de la qual es beneficiaran tots els masnovins i
masnovines.
I, en tercer lloc, també perquè el projecte preveu la connexió del tram del carrer de Cuba,
que acaba ara mort amb un mur, amb aquest espai de carrer, fet que donarà una solució
de pas molt interessant a aquesta zona. El nostre Grup creiem que els avantatges de la
proposta superen amb escreix la manca d’informació facilitada pel Govern i, per tant,
informo que hi votarem a favor. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part d’ICV, senyor Màxim.
El Sr. Màxim Fàbregas
Molt més breument. Nosaltres també votarem a favor de la proposta, però també volem
recordar al regidor que, tal com va fer el partit Socialista a la Comissió Informativa, vam
demanar exactament la mateixa informació i, com que no ens ha estat facilitada,
demanen que ens ho faci arribar al més aviat possible. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Plana, per tancar el debat.
El Sr. Ricard Plana
Per aclarir això, és veritat que es va demanar el cost de manteniment. No tenim, com en
aquí, les dades individualitzades de tot, per tant, a més un tema que es va passar a la
Regidoria de Manteniment, s’està treballant. Així que nosaltres puguem, diguem, us
subministrarem aquesta informació. El que sí vull dir és que encara que ara ho posem en
un conveni de facto, perquè la situació és veritat que ja s’utilitzava per tots els masnovins
i masnovines, aquí ja s’estaven fent algunes feines de neteja, etc. Que, evidentment, ja
entraven dins del mínim que requereix; per tant, calculem que no és tant un problema de
l’increment del cost, però sí que és veritat que si ho podem quantificar, quan ho tinguem,
us ho fem arribar sense cap problema.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Passem a la votació.
Resultat: Aprovat per unanimitat 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1
regidor) hi voten a favor.
13. Pròrrogues dels contractes de les guinguetes de la platja, procediment de
licitació del 2013-2017
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El Sr. Romà López
Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Els contractes de l’explotació de les guinguetes de la
platja es van aprovar al gener del 2013 i es van adjudicar al Ple del març de 2013.
Estableixen un termini de vigència de 5 anys, que comprendrà cinc temporades d’estiu, a
comptar des de l’estiu del 2013.
Per tant, de la temporada del 2013 fins a la temprada del 2017 i serà prorrogable de
manera expressa per acord de l’òrgan de contractació, és a dir, per aquest mateix Ple, i
previ informe de la responsable del contracte, per períodes anuals sense que la durada
total del contracte, pròrrogues incloses, pugui ultrapassar els vuit anys. Per tant, aquesta
és l’última temporada que hem esgotat els cinc anys de vigència de contracte i ara
entraríem en la pròrroga i s’haurien d’aprovar dues pròrrogues per anualitats.
Tots els adjudicataris han presentat, mitjançant instàncies, sol·licitud de pròrroga de les
àrees del servei que tenen adjudicades. La tècnica de Medi Ambient ha emès informes
favorables per la pròrroga de totes les àrees de serveis de la platja. Vist el dictamen
favorable de la Comissió Informativa i per tot el que esmentat anteriorment, es proposa al
Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
La proposta literalment diu el següent:
“El Ple de l’ajuntament, en sessió del 10 de gener de 2013, va aprovar l’expedient de
contractació de l’explotació, mitjançant concessió, dels serveis de temporada de la platja
del terme municipal del Masnou, per al període 2013-2017, i convocatòria de la licitació,
mitjançant procediment obert amb diversos criteris de valoració.
El Ple de l’ajuntament, en sessió del 21 de març de 2013, va adjudicar el contracte de
l’explotació, mitjançant concessió, dels serveis de temporada de la platja del terme
municipal del Masnou, per al període 2013-2017.
Els actuals adjudicataris de les guinguetes, d’acord amb els contractes administratius per
a l’explotació de les guinguetes que consten a l’expedient, són els següents:
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6

Random Victoria S.L.
José Manuel Alfonso Miranda
Xènia Padrós Pagès
José Manuel Alfonso Miranda
Eduard Albi Palomeras
Eduard Albi Palomeras

Els contractes estableixen un termini de vigència de 5 anys, que comprendrà 5
temporades d’estiu, a comptar des de l’estiu del 2013, i serà prorrogable de manera
expressa per acord de l’òrgan de contractació i previ informe favorable de la responsable
del contracte, per períodes anuals sense que la durada total del contracte, pròrrogues
incloses, pugui ultrapassar els 8 anys.
Tots els adjudicataris han presentat, en data 11 de juliol de 2017, mitjançant instància al
registre general de l’ajuntament, sol·licitud de pròrroga de les àrees de servei que tenen
adjudicades, tal com consten a l’expedient.
La tècnica de Medi Ambient ha emès, en data 25 de setembre de 2017, informes
favorables per a la pròrroga de totes les àrees de servei de la platja.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
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Primer. Prorrogar els contractes de les àrees de servei de la platja als adjudicataris
actuals, amb les condicions que s’especifiquen als plecs que van regir el procés de
licitació, per al període d’1 any, condicionat a l’aprovació amb caràcter previ del Pla
d’usos de la temporada de platges del Masnou, que com a molt tard s’allargarà fins el 31
d‘octubre del 2018.
Segon. Notificar aquest acord a cada un dels adjudicataris de les àrees de servei.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, bon vespre. Tal com ens ha explicat el regidor, estem davant d’una de les
pròrrogues dels contractes previstes dins dels plecs, res a dir. Per a nosaltres, les
guinguetes de la platja sempre han estat un servei que es dona a la ciutadania i, tot s’ha
de dir, la prestació pels actuals concessionaris està lluny de la polèmica d’altres anys. Per
la qual cosa en creiem molt oportuna la pròrroga. Dit això, fem públicament un prec al
regidor perquè ja, ja que hem fet en privat, comencem a treballar el model de concessió
que volem en un futur. Tenim temps, però el temps passa, i creiem que fora bo que el
concurs de les noves concessions es realitzés, com a molt tard, amb un any d’antelació a
la finalització de la darrera pròrroga, per anar tranquils i evitar problemes que puguin
posar en risc la prestació d’aquest servei. I hi votarem a favor. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Miró.
El Sr. Dídac Miró
Bona nit, un altre cop. Molt breu, ja ho hem argumentat de fet. La CUP no donarà suport
a aquesta proposta i és pel motiu que hem explicat, com el Pla de joventut. Les
guinguetes de la platja, que pertanyen òbviament al sector de l’hostaleria, són una de les
principals fonts de precarització laboral al nostre poble i més en matèria juvenil, perquè és
la major ocupació que tenen. D’aquesta manera, no podem donar suport a aquesta
pròrroga; però no només això, no seria tan mala idea sinó realment seria una bona idea,
preveure o començar a preveure que es poguessin municipalitzar les guinguetes, per
exemple per engegar un pla d’ocupabilitat jove, que donés alternatives al servei actual
que tenen les guinguetes, on els salaris, els horaris i les condicions, són realment
pèssimes.
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna intervenció més per tancar el debat?
El Sr. Romà López
Només volia comentar que podem tenir en compte el que esteu comentant a la comissió
de platges i ho podem anar treballant amb temps i ja prendrem la decisió que creiem que
sigui millor per al municipi. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Passem a la votació del punt.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots en contra.
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Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) hi vota en contra.
14. Delegació de competències de la Deixalleria de la Mancomunitat Intermunicipal
de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià a favor del Consell Comarcal del Maresme
(CCM)
El Sr. Joaquim Fàbregas
La Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià gestiona la
deixalleria mancomunada entre els tres municipis. En el seu dia, la Mancomunitat va fer
un concurs per licitar el servei de prestació de la deixalleria. El contracte amb l’empresa
adjudicatària va finalitzar aquest any 2017, al maig en concret, es va fer una pròrroga.
D’altra banda, el Consell Comarcal ha creat una empresa d’economia mixta, RESMAR, i
està oferint als ajuntaments prestar determinats serveis, entre els quals hi ha la gestió de
les deixalleries, per la qual cosa es va demanar al Consell Comarcal que a través
d’aquesta empresa d’economia mixta presentés un projecte tècnic, econòmic, que es va
presentar al seu dia que, crec que va ser al mes de juliol, aquest projecte tècnic, diguemne, bàsicament és continuista amb el servei que estem prestant ara, amb una novetat que
crec que cal remarcar: que hi ha un increment en les dedicacions de personal a la gestió
de la deixalleria amb l’objectiu de donar un millor servei al ciutadà i mirar d’obrir els
dilluns, que és un dia que la deixalleria està fora de servei.
Aquest projecte que es va presentar en el seu dia, aquest projecte tècnic i econòmic va
ser informat favorablement pels tècnics de la Mancomunitat així com pel secretari i
l’interventor; per tant, proposo al Ple l’adopció dels següents acords.
La proposta literalment diu el següent:
“La Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià gestiona, entre
d’altres, el servei de deixalleria tal i com preveu l’article setè dels seus Estatuts (BOPB de
10 d’agost de 2010).
En l’actualitat s’ha considerat oportú delegar la gestió d’aquest servei al Consell Comarcal
del Maresme (CCM).
Vist l’informe conjunt de l’enginyer i del tècnic de medi ambient de la Mancomunitat de
data 28 de juliol de 2017 que literalment diu:
“Atès que el Consell General de la Mancomunitat de Serveis d'Alella, El Masnou i Teià
tenen la intenció d'aprovar el conveni de delegació de competències a favor del
Consell Comarcal del Maresme en relació a la gestió del servei de deixalleria.
Atès que el pacte primer d'aquest conveni estableix que "Les condicions particulars
amb què es prestarà el servei estan definides al Pla de gestió del Servei".
Vist que el punt vuitè del Pla de gestió del servei de gestió de les deixalleries fixa i
mòbil mancomunades d'Alella, El Masnou i Teià determina que "L'empresa haurà de
presentar un projecte tècnic i econòmic de la gestió de la deixalleria."
Havent analitzat el Projecte tècnic i econòmic per la gestió de la deixalleria
mancomunada d'Alella, Masnou i Teià presentat pel Consell Comarcal del Maresme a
la Mancomunitat el dia 14 de juliol de 2017.
Atès que el projecte tècnic i econòmic presentat pel Consell Comarcal compleix els
requisits mínims recollits al Pla de gestió del servei de gestió de les deixalleries
mancomunades.
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S'informa favorablement el Projecte tècnic i econòmic per la gestió de la deixalleria
mancomunada d'Alella, Masnou i Teià presentat pel Consell Comarcal del Maresme a
la Mancomunitat el dia 14 de juliol de 2017.”
Vist l’informe conjunt del secretari i de l’interventor de la Mancomunitat de data 2
d’octubre de 2017 que literalment diu:
“Antecedents
La Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià gestiona, entre
d’altres, el servei de deixalleria tal i com preveu l’article setè dels seus Estatuts (BOPB
de 10 d’agost de 2010).
El Consell General de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i
Teià en sessió del dia 23 de febrer de 2009 va adjudicar el contracte per a la gestió i
explotació del servei de les deixalleries fixa i mòbil de la Mancomunitat a favor de
l’empresa CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos y Auxiliares S.A.
En data 4 de juny de 2009 es va formalitzar en document administratiu amb l’empresa
CESPA el contracte d’anterior referència, que finalitzarà el proper dia 17 de maig de
2017.
En l’actualitat s’ha considerat oportú delegar la gestió d’aquest servei al Consell
Comarcal del Maresme (CCM), qui la gestionarà mitjançant l’empresa mixta Residus
del Maresme Societat Limitada (RESMAR, SL).
Aquesta empresa es va constituir el dia 27 d’abril de 2016, prèvia adjudicació per
acord del Ple del CCM de data 29 de setembre de 2015 del contracte a favor de
CESPA-Ferrovial com a soci privat d’aquesta societat mixta.
Vist l’informe conjunt de l’enginyer i del tècnic de medi ambient de la Mancomunitat de
data 28 de juliol de 2017 pel qual s’informa favorablement la proposta de servei.
Normativa d’aplicació
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).
- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals (ROAS).
- Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià
(BOPB de 10 d’agost de 2010).
Fonaments de dret
Primer.- Competència en matèria de deixalleries
L’article 25.2.b) LRBRL atribueix competències pròpies als municipis en matèria de
medi ambient urbà, i en concret les relatives a parcs i jardins públics, gestió dels
residus sòlids urbans. I l’article 26.1.a) LRBRL determina com a servei de prestació
obligatòria per part de tots els municipis, entre d’altres, la recollida de residus.
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En termes similars, es recullen aquestes previsions als articles 66.3.l) i 67.a)
TRLMRLC.
A nivell sectorial la regulació la trobem al Text refós de la Llei reguladora dels residus
que al seu article 52 determina com a obligatori el servei de deixalleria pels municipis
de més de cinc mil habitants, i que aquest servei es pot prestar independentment o
associadament. Davant doncs de l’obligació de prestar el servei i en ser Alella, El
Masnou i Teià municipis amb població superior als cinc mil habitants es va acordar
prestar-lo de forma mancomunada.
Segon Delegació de competències
L’article 9.4 TRLMRLC determina que les competències municipals poden ser
exercides per les comarques en els supòsits i amb els requisits establerts per les lleis.
En el mateix sentit, l’article 25.1.c) TRLOCC estableix que correspon a la comarca
l’exercici de les competències que li siguin delegades pels municipis o les
mancomunitats de municipis.
Finalment, també l’article 167.1.b) ROAS preveu que la comarca, de conformitat amb
el seu programa d’actuació comarcal, pot prestar serveis de competència municipal en
virtut de delegació o conveni.
Tercer.- Justificació de la delegació
La Mancomunitat es va constituir l’any 2000 essent la primera de les seves finalitats
enumerades a l’article 7 dels seus Estatuts la gestió de la deixalleria, amb una clara
voluntat de mancomunar un servei obligatori pels tres municipis i que podia constituir
una positiva experiència en la prestació conjunta de serveis municipals i la conseqüent
generació d’economies d’escala.
A partir d’aquest moment, i sobre una propietat de l’Ajuntament de Teià, es va
construir la deixalleria amb un cost de 38.772.999 ptes (233.030,42 euros), que va ser
reformada l’any 2015 amb una nova inversió de 296.256,21 euros.
Per fer aquestes obres es van obtenir subvencions de la Junta de Residus per import
de 18.519.985 ptes i del PUOSC-2012 de la Generalitat de Catalunya per import de
164.000,00 euros. La resta de finançament la van assumir els tres ajuntaments.
Per tant, actualment per part dels tres municipis que integren la Mancomunitat s’ha
destinat una part important de recursos públics a la construcció d’aquest equipament
que a dia d’avui no està amortitzat.
Cal tenir en compte que és un principi general admès en dret administratiu que la
competència delegada no pot ser novament delegada per l’òrgan en el qual ha estat
delegada. És a dir, si els Ajuntaments van delegar la competència relativa a la
Deixalleria a la Mancomunitat aquesta, segons la interpretació literal d’aquest principi,
no la podria delegar novament a un altre ens.
Ara bé, considerem que en aquest cas en concret existeixen raons d’interès públic que
justifiquen, amb les degudes cauteles, la delegació al Consell Comarcal del Maresme
(en endavant CCM).
En primer lloc, si l’òrgan que va delegar la competència a favor de la Mancomunitat, és
a dir, el Ple de la Corporació de cada un dels tres Ajuntaments, autoritza la delegació
de la Mancomunitat a favor del Consell Comarcal en base a les raons d’interès públic
que a continuació s’exposaran, considerem que seria el mateix que si aquest òrgan
recuperés la competència –amb tot el que això comportaria- i la tornés a delegar al
CCM.
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Recuperar la competència per part dels Ajuntaments implicaria la liquidació de les
aportacions realitzades per la construcció de les obres (any 2001) i la seva
reforma/ampliació (any 2015) així com de les subvencions rebudes, tenint en compte
que la propietat és de l’Ajuntament de Teià. Cas de no fer aquesta liquidació
l’Ajuntament de Teià tindria un increment patrimonial en detriment dels altres dos
municipis.
Els Ajuntaments d’Alella i El Masnou haurien o bé de construir cada un la seva
Deixalleria o bé signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Teià, cosa que
no té sentit i ens porta a la necessitat de mantenir la col·laboració que s’articula amb la
Mancomunitat.
A més la Mancomunitat, sense la Deixalleria, que com hem dit va ser i ha estat el seu
principal motor perdria sentit, en un moment en el qual precisament s’ha vist la
necessitat de mantenir i enfortir aquests ens locals per a la prestació mancomunada
de serveis locals que permeten generar economies d’escala.
Per altra banda, la proposta de prestació del servei per part del CCM manté els serveis
que actualment presta la Deixalleria amb un increment del personal que gestionarà
aquest servei, repercutint en una millor gestió, vigilància i atenció a l’usuari, i
permetent obrir els dilluns, ja que fins ara no s’obria, el seu cost s’ajusta a preus de
mercat, i ha estat informat favorablement pels tècnics de la Mancomunitat en data 28
de juliol de 2017.
Considerem que tots aquests motius justifiquen la delegació de la Deixalleria a favor
del CCM, sempre que de forma prèvia els plens dels tres Ajuntaments, com a òrgan
delegants inicialment, autoritzin aquesta delegació.
Quart.- Conveni de delegació
La delegació de la competència s’articularà a través del conveni de delegació que
consta a l’expedient i el qual s’adequa plenament a la legislació vigent. Pel que fa a la
seva durada, la clàusula cinquena determina que tindrà una vigència de quatre anys,
que en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini podrà ser
prorrogada per un període de fins a quatre anys addicionals.
Cinquè.- Consignació pressupostària
Les despeses derivades de les obligacions del conveni, aniran a càrrec de les
aplicacions pressupostàries del pressupost de la Mancomunitat de l’exercici 2018 i
següents.
Degut a que aquesta proposta suposa un canvi en la forma de gestió del servei, de la
mateixa manera implica la corresponent adequació pressupostària. Per tant, en tractarse d’una tramitació anticipada d’una despesa plurianual l’eficàcia de l’acord resta
subordinada a la corresponent consignació pressupostària per l’exercici 2018, de
conformitat amb l’article 174.2.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Sisè.- Òrgan competent i quòrum d’aprovació
L’òrgan competent per acordar aquesta delegació és el Consell General de la
Mancomunitat, prèvia autorització dels plens dels tres ajuntaments que integren la
Mancomunitat.
L’article 17 dels Estatuts de la Mancomunitat es remet a la legislació de règim local
vigent pel que fa a l’adopció d’acords, per tant, l’acord s’haurà d’adoptar per majoria
absoluta, en virtut de l’article 47.2.h) LRBRL i 114.3.e) TRLMRLC.
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Conclusions
S’informa favorablement la delegació de la Deixalleria de la Mancomunitat
Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià a favor del Consell Comarcal del
Maresme, així com el seu conveni regulador, sempre que prèviament els plens dels
tres ajuntaments que conformen la Mancomunitat autoritzin aquesta delegació.
Aquesta és l’opinió dels sotasignants que sotmeten a qualsevol altre de millor
fonament en dret. No obstant això, l’òrgan competent, resoldrà el que consideri
oportú.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
1. Autoritzar la delegació de competències de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis
d’Alella, El Masnou i Teià relatives a la gestió del servei de la Deixalleria a favor del
Consell Comarcal del Maresme, en els termes de la proposta formulada per aquest ens
comarcal.
2. Declarar que l’autorització del punt anterior queda condicionada de forma resolutòria a
l’aprovació de dita delegació per part dels ajuntaments d’Alella i de Teià, així com per part
del Consell General de la Mancomunitat qui, si s’escau, aprovarà el conveni regulador de
la delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme.
3. Notificar aquests acords als ajuntaments d’Alella i de Teià, i al Consell Comarcal del
Maresme.
4. Publicar aquests acords mitjançant anuncis al DOGC, BOPB i web de l’Ajuntament del
Masnou.”
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Doncs passem a la seva votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta 19 vots a favor i 2 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) hi vota en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Hi ara tenim, com hem comentat a la Junta de Portaveus, un punt d’urgència.
El Sr. Ricard Plana
És un document que se’ns va remetre en data 10 d’octubre i que crec, no sé si el senyor
secretari ho sabrà, crec que teníem un termini molt curt, de 10 dies em sembla, per
aprovar-lo. Per tant, del dia 10 i estem a 19, doncs no hi havia més remei. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla passem a votar la urgència.
El president sotmet a votació la urgència de la proposta.
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Resultat de la urgència: Aprovada per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació de la urgència:
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) s’absté.
Acceptació de l’oferta de condicions de la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme, Servei de Gestió del Litoral, per atorgar la concessió
d’ocupació del domini públic maritimoterrestre de les obres ordinàries del projecte
de millora de l’accessibilitat del pas soterrat del carrer Brasil
El Sr. Ricard Plana
Gràcies. Es tracta, com hem dit, de les obres del pas soterrat del carrer Brasil. Com que
part d’aquestes obres es realitzen al cantó platja, és la Generalitat la que ens ha de donar
l’autorització, sempre que es compleixin unes determinades condicions.
Vist, com he dit abans, que el 10 d’octubre de 2017 es van rebre de la Generalitat les
condicions a complir per tal d’atorgar-nos la concessió d’ocupació del domini públic, i atès
que en el document de condicions posa de manifest que les actuacions previstes a les
obres ocupen domini públic i que, per tant, la seva ocupació ha de ser objecte de la seva
autorització, de l’autorització corresponent, que aquestes condicions són, entre d’altres, el
termini màxim improrrogable d’atorgament de la concessió, que serà de 40 anys, i que la
concessió administrativa s’atorgarà per ocupar uns 120 m² de terreny de domini públic
necessaris. Per tant, es proposa l’adopció dels següents acords:
La proposta literalment diu el següent:
“Vist que amb data 10 d’octubre de 2017, es va rebre del Departament de Territori i
Sostenibilitat, Servei de Gestió del Litoral, l’oferta de condicions corresponent a
l’expedient de concessió ref. MIX2016-00881-B) per atorgar la concessió d’ocupació del
domini públic maritimoterrestre sol·licitada per aquest Ajuntament en relació a les obres
ordinàries del projecte de millora d’accessibilitat del pas soterrat del carrer Brasil, al terme
municipal del Masnou.
Atès que en el document de l’oferta de condicions es posa de manifest que les actuacions
previstes de les obres ocupen tant domini públic maritimoterrestre com servitud de
protecció, amb la qual cosa, la seva ocupació serà objecte de l’autorització corresponent,
conjuntament amb l’atorgament de la concessió d’ocupació del domini públic
maritimoterrestre.
Atès que en el mateix document es fa constar que el termini màxim i improrrogable
d’atorgament de la concessió serà de 40 anys, d’acord amb els articles 135 i 174 del
Reglament General de Costes, tenint en compte que la concessió administrativa
s’atorgaria per ocupar 120,25 m2 de terrenys de domini públic maritimoterrestre per
millorar l’accessibilitat del pas soterrat del carrer Brasil.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Acceptar l’oferta de condicions de la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme, Servei de Gestió del Litoral, amb les quals es podria atorgar la concessió
d’ocupació del domini públic maritimoterrestre de les obres ordinàries del projecte de
millora de l’accessibilitat del pas soterrat del carrer Brasil, d’acord amb el que preveu
l’article 67 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.
Segon. Acceptar la concessió administrativa per a l’ocupació del domini públic
maritimoterrestre de les obres ordinàries del projecte de millora de l’accessibilitat del pas
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soterrat del carrer Brasil, a favor de l’Ajuntament del Masnou, pel període de 40 anys,
sense cap cost econòmic corresponent al cànon o aprofitament, tal com estableix l’article
84.8 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, d’acord amb el document de l’oferta de
condicions.
Tercer. Facultar a l’alcalde per la signatura dels documents que corresponguin per a la
concessió administrativa esmentada.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció al respecte? Doncs si no hi ha cap intervenció passem
a la seva votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) s'absté.
15. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior
El Sr. Jaume Oliveras
Hi ha alguna contestació pendent per donar en aquesta sessió plenària? Doncs si no hi
ha cap resposta pendent passaríem a l’apartat de precs i preguntes adreçats a l’Equip de
Govern.
16. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. A veure, primer volia fer una pregunta respecte del punt 3, he dit
que ho comentaria en el punt aquest. En el punt 3 de l’ordre del dia s’ha donat compte del
decret de fixació de les línies fonamentals del pressupost 2018, d’acord amb el que
estableix la ordre d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Molt bé. És un
requisit tècnic que explica per on aniran les línies pressupostaries de l’ajuntament per a
l’any vinent, pressupostaries d’ingressos i de despeses.
A banda d’això, properament tenim el debat de pressupostos en el qual ja també se’ns ha
avançat doncs una mica la idea de pressupost que té aquest ajuntament. Llavors se’m
plantegen uns dubtes que ja els vaig manifestar a la comissió informativa i m’agradaria a
veure si ens ho poguessin aclarir i que voldria explicar públicament per coneixement de
tothom que estigui aquí i qui ens pugui escoltar a través de la càmera. Bé, per l’any 2018,
els ingressos totals de l’ajuntament previstos son uns 23 milions quasi 24 milions d’euros,
per fer números rodons. Els ingressos corrents, són uns 22 milions d’euros, 21.902.800€
dels quals hi ha una partida molt important dels ingressos d’aquest ajuntament que en
rebem constantment cada any de forma recorrent i de forma creixent en funció de la
participació dels ingressos de l’Estat que té l’Ajuntament del Masnou al igual que la resta
d’ajuntaments espanyols de 4.875.000€, és a dir, el 22,80% del nostre pressupost. O
sigui és una partida imprescindible per poder tirar endavant els serveis bàsics que presta
aquest ajuntament, és una partida imprescindible per poder pagar les nòmines, perquè és
una part important, en fi és una pota molt important, imprescindible del que és la
estructura financera d’aquest ajuntament.
La meva sorpresa és que en un govern que és pot replicar quasi, quasi com el de la
Generalitat, ERC, PDeCAT-UNIÓ, CiU en el seu moment amb el suport de la CUP, no és
el cas en aquest ajuntament, però clar els nostres representants s’han apostat clarament
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per la independència, concretament per la DUI. No sé si passada, present o futura o
pretèrita perquè encara no sabem en quina fase està, però bé, la línia és aquesta. En tot
cas, és una aposta a part de política, és una aposta ideològica. I és una aposta que s’ha
de plasmar d’una forma no amb manifestacions o talls de carreteres que després en
parlarem, sinó s’ha de manifestar amb números i amb propostes honrades pel municipi.
Des del seu punt de vista, cap a on vaig? Com és que aquest ajuntament contempla
aquesta partida d’ingressos quan dona el seu suport i la seva aposta perquè durant l’any
2018 que estem parlant, aquests ingressos ja no hi seran. Una altra cosa és el que jo
pensi que passarà, que ho podem discutir, però no és la pregunta que estic fent.
La pregunta que estic fent és per quin motiu han computat la participació amb ingressos
de l’estat aquí? I altra banda i s’hi ho han computat per complir un tràmit i cobrir
l’expedient, la meva pregunta és si vostès han apostat per la independència i creuen amb
ella que hi serà, com cobriran aquesta partida? Perquè de fet, si no és cobreix aquesta
partida el problema és per al municipi. Aquestes coses s’han d’explicar quan expliquen
les coses s’han d’explicar les coses bones i les coses dolentes, el que no es pot és
amagar les coses. I aquí de fet, de facto, això és una proba fefaent d’un amago que ens
està fent el nostre ajuntament davant una realitat. És a dir, una cosa és el que diu i una
altra cosa és el que pràctica i bé, jo li volia demanar una explicació lògica i coherent
davant aquesta postura.
Després li he comentat lo del tema dels talls de carreteres. Va ser el dia 3 d’octubre. No,
és que estava veient unes fotos que em van passar i el vaig veure a vostè d’esquenes
senyor alcalde. I vaig veure gent honorable del Masnou, veïns que jo conec i fent joguines
aquí enmig de la carretera i tallant la carretera. Això era un tall de carreteres de la
senyorita Pepis, un tall revolucionari no es fa així. Un tall revolucionari es creuen cotxes,
es cremen rodes i es munta soroll, això és un tall de la senyorita Pepis. Ara, entengui el
que estic dient dins el seu context. Home, que per molt tall, jo li he dit de la senyorita
Pepis, però bé una mica ho veus, allà jugant enmig no havia vist tall de carretera així.
Clar, va fastiguejar gent que com jo i altres, volíem anar a al feina. Des del moment que
una persona com jo o altres volem anar a al feina i no se’ns permet anar-hi doncs és
perquè algú està violentant la meva llibertat de poder anar a la feina. I és més la meva
llibertat de poder anar a la feina ningú té dret a tallar-me-la ni amb carreteres ni sense
carreteres no la té ningú. Ni la meva ni la de cap senyor o senyora que vulgui fer el que
cregui necessari amb els recursos públics i les vies públiques que son de tots.
O sigui jo li suggeriria que abans de plantejar-se si se li ha acudit pel cap tornar afer una
altre tall de carreteres doncs que facin qualsevol altre cosa, demani una vaga, el que
vostè vulguin, però deixin circular a la gent per on vulguin. No coartin i menys des del
municipi amb activitat municipal, no coartin la llibertat de la resta de ciutadans.
I després tenia una pregunta més. Una pregunta més per preguntar a veure si han
mesurat el impacte que està tenint i tindrà la crisi provocada a Catalunya en el municipi
del Masnou. I vaig a números concrets. No estem parlant de fantasies anem a números
concrets. A part de la marxa d’empreses que s’ha produït la gran fuga de capital, de
capital empresarial i de capitals personals i ho conec de primera mà molt bé, que s’està
produint a Catalunya, fet que ens ha provocat un dany irreparable, jo no sé si ens on
conscients irreparable i ho veurem en els propers mesos això és irreparable. Vostès algo
tenen a dir a això. Tenim el cas concret d’una empresa de renom del Masnou que ha
canviat de moment la seu social i no sé si la fiscal com estan fent totes. La DOGI.
Això ens pot afectar, pregunto, han parlat amb els responsables si ens pot afectar a mig
termini a la planta de producció? Si ens pot afectar a la gent que està empleada aquí al
Masnou? Això s’ha comentat? Ens ho han explicat? Perquè clar quan passen coses s’han
d’explicar totes i aquesta és una de les altres coses que estan passant al nostre municipi
a més de moltes altres que estan passant a d’altres municipis.
També els volia comentar si estan mesurant el impacte que està tenint l’actual crisi del
Govern de la Generalitat amb les seves actuacions il·legals, la actual crisi que està tenint
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en el sector immobiliari en el Masnou. Perquè el sector immobiliari està sent molt afectat.
El sector immobiliari, qui hagi dit pobret, li vaig a contestar des d’aquí. No és el gran
promotor son els contractes, son les subcontractes, és la gent que treballa, són els
fusters , són els electricistes, són la gent que estan a tallers, etc., etc., etc. Pobrets! Això
dic jo pobrets. Pobrets, fruit d’unes decisions que s’han pres aquí. Han mesurat aquest
impacte? Han mesurat el impacte que s’ha produït en el sector de la restauració? Perquè
em consta i tinc números que el sector de la restauració s’està veient molt afectat. A tota
la zona del maresme, a la zona de Barcelona. Han mesurat el impacte de les seves
decisions en el sector de la hostaleria? Perquè tinc números de primera mà de Barcelona
que està sent molt afectat. I a mi el que em preocupa a part de tot que em preocupa en
general tot, em preocupa també en especial per la part que és la meva responsabilitat
doncs com a regidor d’aquest municipi. I a mi el que em preocupa és la gent d’aquest
municipi.
Si les guinguetes no funcionen, ni feina ni bo ni dolent, menys encara i com això és un
petit exemple, etc., etc., etc. Estem tenint una afectació al Masnou que hàgim pogut
mesurar i explicar-li als ciutadans que les conseqüències de les decisions polítiques a la
gent que vostès estan donant suport a través dels seus partits estan ocasionant al nostre
municipi? Doncs jo els demanaria que fessin una reflexió, que expliquessin les coses i
que fessin explicacions coherents i amb números a la mà. No explicacions que he sentit
kafkianes per la televisió explicant que les empreses se’n van per la càrrega policial del 1
d’octubre. A mi això no em serveix. No altres explicacions que he sentit per direcció de
Vilaweb dient que quantes més empreses se’n vagin millor, a mi això no em serveix, a mi
això no em serveix. A mi em serveix una explicació del que està passant i demanar
responsabilitats, que s’haurien de demanar del que ens està passant. No tinc més
preguntes.
El Sr. Jaume Oliveras
D’acord. Moltes gràcies. Continuem amb el torn de preguntes. Senyora González.
El Sr. Ernest Suñé
Sí, jo en tot cas m’aprecio al senyor Federico, però jo el que demanaria a al gent
assistent al ple que continuïn com fan sempre, no fan cas al que diu el PP i per tant no
cremin quan tallin la carretera Nacional no creuin cotxes ni cremin pneumàtics, si ha de
ser com de la senyorita Pepis, sempre molt millor de forma pacífica.
El passat dissabte 7 d’octubre davant de les portes de l’Ajuntament del Masnou unes 40
persones, totes vestides de blanc van manifestar-se per exigir diàleg als governs
d’Espanya i Catalunya i per rebaixar la tensió política i civil que actualment estem vivint.
No hem vist aquest esdeveniment reflectit a la pàgina web municipal. Voldríem saber els
motius? Si ha estat una casualitat, que creiem que ha estat una casualitat, però en tot cas
voldríem saber.
També hem rebut informació de que correus, l’equipament de correus ha de cercar un
altre espai donat que l’Ajuntament ha decidit no renovar-li el contracte de lloguer. Si
marxen del mercat, perdrem la centralitat que aquest equipament està donant. Ens
agradaria conèixer els motius de la no renovació i si l’ajuntament ha avaluat el risc que
podria suposar per al Masnou, que deixés d’haver oficina de correus en cas de no trobar
un espai adient per prestar aquest servei que reuneixi les característiques que necessita i
li asseguro que no és fàcil trobar-ne un.
El mes passat, vaig denunciar el gran nombre de pancartes i cartells no autoritzats que hi
ha a la vila en contra del que disposa la nova ordenança de convivència ciutadana que va
elaborar el seu govern i que vam aprovar el passat mes de juny. La resposta que vaig
rebre és que la nova ordenança no estava encara en vigor però tampoc no van dir que
podrien aplicar la vella. Si no estava en vigor la nova, la vella sí que podien aplicar-la, no
ho van dir. En tot cas ha passat un mes, continuem tenint el poble ple de pancartes no
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autoritzades, cartells no autoritzats que fan brut, enganxats a qualsevol lloc. Nosaltres
voldríem saber si l’Ajuntament té voluntat d’aplicar la ordenança sigui la nova o sigui la
vella i sancionar les persones que no compleixen la normativa. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyora Crespo, té la paraula.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom de nou. Primer volíem fer un prec a la regidoria
d’Igualtat i també a la de Joventut pel que fa al cartell de música rock, el concurs de
música rock mancomunat amb altres ajuntaments, no sé si l’han vist però a mi em sembla
que si estem treballant per la igualtat hauríem de tenir una mica més de rigor i ser més
sensibles a quin tipus de cartell publiquem. No és per crear polèmica, jo crec que no s’ha
fet intencionadament, però la foto que representa el concurs de música rock al Masnou és
un jove d’una de les bandes guanyadores de no sé quina edició, bé simplement aquesta
persona allà. Pensem que si és per les bases que entenem que el concurs és un concurs
que és obert, que incita la participació de bandes que poden ser fins i tot mixtes i que en
tot cas es busca una participació més equilibrada, això s’hauria de reflectir també en el
tipus de propaganda que fem. I per tant simplement és que us ho mireu amb carinyo i
veieu que aquestes petites coses es poden fer d’una altra manera.
Per altra banda, voldríem preguntar-li al senyor Alfaro com a regidor de Salut si és
coneixedor tan ell com l’Equip de Govern dels canvis que es volen fer a l’Àrea Bàsica de
Salut d’Ocata. Sembla ser que s’ubicaran serveis nous en l’equipament mèdic d’Ocata.
Pel que sabem s’ubicarà un servei de psiquiatria infantil, un centre d’atenció a les
drogues d’adults i també es volen fer canvis respecte el servei d’atenció laboral intern del
centre de salut mental del centre de salut mental a un dels passadissos on actualment hi
ha despatxos mèdics d’atenció directa al públic. Tampoc sembla que s’estiguin respectant
els plans d’usos inicials d’aquesta àrea de salut perquè estan intentant dotar de noves
funcions despatxos i espais que estaven preparats per atendre pacients per simultaniejar
altres usos, fins i tot barrejant usos públics amb privats com espais de magatzem per fer
atencions o espais doncs al contrari. Espais on es fan atencions doncs donar-los uns
altres usos com per exemple l’espai on està el RAC i on es guarden els productes
químics doncs allò es vol fer una sal aper a infants mentre s’esperen. Per tant entenem
que son canvis que a més ens consta que no estan d’acord ni la part social ni els
treballadors del centre i també entenem que impliquen un impacte a la zona. Recordem
que hi ha equipaments infantils molt a prop està La Barqueta. A al part de dalt també hi
ha el servei de salut sexual i reproductiva on van mares amb nadons i que per tant potser
aquests usos en comptes de o amb la voluntat de fer un bon servei s’estan barrejant
coses que potser no calen o si més no entenc que com ajuntament hauríem d’estar
assabentats i poder participar d’això. Sé que em diran que no és una competència
municipal la gestió de les Àrees Bàsiques de Salut, d’acord. Ara que estem preparant una
nova república doncs estaria bé potser que els caps fossin de competència municipal,
com a mínim les cartes de serveis i l’atenció directa. Però bé entenem que no és
competència municipal però que sí que van molts masnovins i masnovines, l’ajuntament
aquí hauria de tenir un paper i per això us demanem si no ho fem ja doncs que es creï
una línia d’interlocució clara amb la gerència d’aquests centres. I no només amb la
gerència d’aquests centres sinó amb la part social i els representants dels treballadors
d’aquests centres que es veuen perjudicats per aquests canvis que a més no poden ni
participar ni dir la seva quan son els primers implicats i els primers que poden donar
informació de qualitat referent al servei que es dona a l’àrea bàsica de salut. Simplement
això.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas té la paraula.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies senyor alcalde. Per completar el que deia la meva companya voldria recordar
que si el cap està on està, és perquè l’ajuntament va cedir els més de 2.000m² que
ocupa. Per tant sí que l’ajuntament tindria alguna cosa a dir perquè en el moment de la
cessió es va fer amb uns certs compromisos que s’hauria de vetllar perquè respectessin.
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor
Màxim Fàbregas només llegeix les números 1 i 7.
1. Vull, en primer lloc, deixar constància del meu agraïment a la resposta rebuda des de
la regidoria d'Ensenyament a la pregunta que vaig fer el mes passat en relació a
l'endarreriment en l'inici de les classes del CFPAM i l'EMUMM. És una resposta completa
que animo a que sigui Ilegida per altres companys del seu govern perquè en prenguin
exemple.
2. En resposta a la pregunta que vàrem fer el mes passat en relació a la situació en la
que es troben uns quants solars situats a la zona del T. Umbert i en la que demanàvem al
govern que actués de manera immediata per afrontar l’endarreriment en la solució al
problema provocat per una errada en la identificació cadastral dels mateixos se'ns
informa que, malgrat que el mes de juliol ja es va constatar l'errada, els nous expedients
d'ordre d'execució no han incoat fins a mitjans d'octubre. Preguntem al govern quines han
estat les raons que han motivat aquest important endarreriment que, en la nostra opinió,
és injustificable.
3. Relacionat amb aquest mateix tema, també vàrem preguntar al govern si havia rebut
queixes del veïnat en relació a aquest problema. La resposta afirma que no s'ha rebut cap
queixa per part del veïnat en relació a aquesta assumpte. Entenem que aquesta resposta
fa referència a queixes rebudes per escrit i, per això, i perquè tenim constància de
queixes realitzades per telèfon, preguntem al govern si té constància de les mateixes i, si
és així, de quantes tema i, si és així, de quantes en té constància.
4. En relació a la situació de Roger de Flor, 33, fa dos mesos que insistim perquè el
govern doni compliment als acords de la moció que el Ple de l'Ajuntament va aprovar per
unanimitat. En la resposta obtinguda el mes passat, el govern ens informava que, enlloc
d'enviar els 4 escrits que s'exigien als acords tercer, quart, cinquè i sisè acordats de la
moció, el que havia fet havia estat adreçar a I'AHC un escrit on es traslladava el contingut
sencer de la moció aprovada. Davant aquesta resposta, el mes passat vàrem insistir en la
nostra exigència i vàrem demanar al govern que, no més tard de la setmana següent,
adrecés 4 escrits a I'AHC, un per a cadascun dels 4 acords abans esmentats.
En la nova resposta se'ns informa que s'ha donat trasllat dels acords de la forma habitual,
per la qual cosa deduïm que no s'ha atès la nostra demanda. Creiem que aquesta
actuació no respecta els acords de la moció aprovada i volem fer arribar al govern la
nostra disconformitat per la seva actuació.
Al mateix temps, demanem al govern que ens faci arribar còpia de totes les
comunicacions que, per escrit o per correu electrònic, hagi mantingut amb I'AHC en
relació a la situació de Roger de Flor, 33 des de principis del passat mes de juny.
5. En la mateixa resposta el govern ens informa que s'ha enviat un escrit a I'AHC
recordant que l'Ajuntament resta pendent de rebre resposta deis punts de la moció sobre
els quals no s'ha obtingut cap resposta.
Preguntem al govern quins són els punts de la moció sobre els quals no ha obtingut
encara resposta i com valora aquesta actitud de menyspreu de I'AHC respecte de les
demandes del Masnou.
6. També en relació a Roger de Flor i en resposta a una altra de les preguntes
formulades el govern ens informa que s'estan mantenint reunions periòdiques amb els
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veïns afectats i que, paral·lelament, s'està realitzant un treball individualitzat amb aquelles
famílies que han decidir adreçar-se als serveis municipals.
Demanem al govern ens faci arribar una còpia de les actes de les reunions realitzades
amb els veïns afectats i preguntem quantes famílies de Roger de Flor,33 s'han adreçat a
l'Ajuntament sol·licitant el seu suport i quines són les diferents problemàtiques que han
plantejar aquestes famílies.
7. Una vegada més, i ja hem perdut el compte, preguntem al govern per la situació en la
què es troben els tres habitatges municipals de la Plaga del Mercat Vell. Fa uns mesos, i
en resposta a una de les múltiples preguntes efectuades pel nostre grup, se'ns va
respondre que s'havia encarregat una nova valoració als serveis tècnics municipals per
tal de poder realitzar un nou intent per aconseguir la seva venda. Volem saber si aquesta
valoració ja ha estat realitzada, demanem al govern una còpia de la mateixa i l'exigim que
actuí amb la màxima diligència per tal de que, no haguem d'esperar 7 anys més per veure
ocupats aquests habitatges.
8. Fa un any, el Ple de l'Ajuntament va aprovar una moció d'ICV-EUiA sobre tarifació
social que, entre altres acords, obligava a realitzar un estudi per impulsar un sistema de
tarifació social i que s'encarregués a la Comissió Especial de textos normatius que, en el
termini màxim de 6 mesos, elaborés una proposta de tarifació social sobre els preus
públics municipals deis serveis, equipaments i activitats que presta l'Ajuntament del
Masnou que es pogués aplicar l'any 2017. i que, amb el suport deis serveis tècnics
municipals i en el termini màxim. Donat que el termini de 6 mesos ja ha estat superat,
demanem al govern que, amb la màxima urgència, convoqui una reunió de la Comissió
esmentada per tal d'elaborar un pla de treball que permeti que la tarifació social es pugui
aplicar l'any 2017 en els termes que es contemplaven a la moció. El passat mes de juliol,
10 mesos després de l'aprovació de la moció, i en resposta a una pregunta feta pel nostre
grup el passat mes de maig, se'ns deia textualment que: “s’està treballant en l'estudi de la
situació actual deis preus públics pel que respecta a les bonificacions, exempcions i
reduccions des del departament d'acció social i amb el suport d'altres departaments. En
breu es realitzarà una proposta que reculli l'estudi realitzat i les possibles accions a
desenvolupa”.
Avui, dos mesos després d'aquesta resposta i doblat el termini màxim que la moció
establia perquè la proposta de tarifació social estigués finalitzada preguntem al govern
quant temps més haurà d'esperar la ciutadania del Masnou perquè posi en marxa la
tarifació social i l'hi exigim que, amb la màxima urgència, convoqui la Comissió per a la
realització d'aquesta proposta que, torno a recordar, haurà de permetre que la tarifació
social es pugui aplicar abans de finalitzar 2017.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. continuem amb les preguntes. Alguna pregunta per aquí? Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, primer voldríem preguntar sobre la programació de les
obres d’accés al camp del Masnou, perquè amb les darreres pluges doncs les coses
s’accentuen i demanar-los si és que hi ha alguna mena de problema amb l’Ajuntament
d’Alella. Bé, quina és la planificació que és té? Perquè és urgent ja l’actuació i en
qualsevol cas no estaria de més que es dotés alguna partida de forma extraordinària,
urgent per habilitar alguna d eles dues sortides que encara existeixen quan la riera va
plena d’aigua, perquè sinó els nens, els infants, els pares, tenen dificultats i ja no només
per accedir sinó que a més el més trist inclús per sortir i anar a casa. Per tant que ens
expliquin una mica com s’estan desenvolupant els treballs bé d’inici de l’arranjament
d’aquest espai de l’accés al camp del Masnou.
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També ena agradaria saber, bé pel que fa uns mesos semblava com un tema de vital
importància que era l’acollida de refugiats, en agradaria saber quines mesures s’estan
duent a terme per part de l’ajuntament o si és que allò ja es va quedar...diguéssim es va
fer el que es va poder fer i res més. I si per part de la Generalitat s’està duent a terme
algun tipus d’actuació demanant col·laboració dels ajuntaments. Bé, que ens posin al dia
en aquest tema doncs ens sobta que fa uns mesos fos allò quasi, quasi una necessitat
imperiosa del ser humà i ja no es torni a parlar ni en aquest ajuntament ni a la Generalitat.
El nostre grup té la sensació que no vol dir que estigui constatat, però té la sensació que
el tema dels grafits torna a haver-hi un repunt sobre aquest fenomen i ens agradaria
saber quines son les actuacions de prevenció que s’estaven donant per la regidoria inclús
s’havia de fer una tasca de prevenció a les escoles, inclús d’intentar identificar alguns
dels grafiters més reincidents. I bé, ens preocupa perquè sembla ser que... però ja dic,
només és una sensació que això no està minvant sinó tot el contrari que exponencialment
està creixent amb el que significa pel poble, que sembla doncs que tinguem un poble
cada dia més net que per altra part es va confirmar amb la modificació del contracte de
neteja i que esperem que se li solucioni però també agrairíem que aquest tema es
comencés a solucionar de veritat.
Lligat amb això i també amb unes de les qüestions que a fet altre company, amb la neteja
de la propaganda política que s’ha anat posat últimament sense respondre cap legalitat
possible sinó només fet d’imposar una ideologia respecte de la resta. El cert és que el
poble està ple i si ja tenim ple de grafits doncs ara veure tot banderes i tot cartells i tal i
alguns trencats doncs la veritat és que no deixa una imatge molt bonica al nostre
municipi. Ens preocupa que els últims esdeveniments i la falta de concreció de la DUI
pugui desmotivar aquelles persones que van penjar aquells cartells i al final acabin
pensant que aquella feina no ha servit de res i esperem que jo m’equivoqui, però bé, això
el temps ja ho dirà i que això signifiqui un desinterès a l’hora de tornar al seu estat original
el municipi del Masnou. I com que em dóna la sensació que per aquí aniran els trets,
home, si es l’ajuntament qui ho ha de retirar, que ho retiri de forma immediata, que
comptabilitzi els cost que té aquesta retirada i que lògicament li passi la factura a aquells
que tinguin la responsabilitat d’haver-ho penjat.
Darrers serveis. Si modifiquem un contracte de neteja per destinar-hi més diners si altres
gents, altres formes de portar el municipi després no actuant en conseqüència i el deixen
en el seu estat original, darrers serveis posar diners i diners i diners si una gran part de la
població no respecta o no té cura de tots els espai públics.
Quan es va tallar la Nacional II que abans també s’hi ha referit, inclús es van fer pintades
a la rotonda de la carretera d’Alella amb la Nacional. Desconec si aquesta pintura pot
causar alguna mena de relliscada a vehicles, turismes, motocicletes, vianants, però en
qualsevol cas entenc que s’hauria de tornar també a l’estat original i ja no només per un
problema de seguretat de la mobilitat sinó també per un tema d’higiene i d’estètica i per
tant doncs com suposo que la majoria dels que esteu aquí presents també vau estar
presents quan es feien aquestes pintades si podem tenir identificats aquelles persones
que ho van fer, si no som capaces de retirar aquesta pintura i ho ha de fer l’ajuntament
doncs lògicament que no ens costi diners a tots sinó que siguin aquells qui van fer-ho qui
ho acabin pagant.
També i no vull repetir-me però bé perquè altres companys que m’han precedit també
han parlat sobre incidències econòmiques. De fet amb aquest estira i arronsa de la
independència. Nosaltres volíem saber si s’han previst aquestes incidències
econòmiques en el cas d’independència. Si arribarà aquesta partida de la participació en
els tributs de l’Estat que com s’ha comentat està al voltant dels 5 milions d’euros. Si la
partida que també contempla un part de l’IAE com a compensació del IAE que recordem
va ser un tribut que és va suprimir a la majoria de les empreses si s’ha tingut en compte
com s’està revolucionant que la manca de tancament d’operacions immobiliàries de
compra ventes pot afectar els pressupostos que té l’ajuntament contemplats per la
plusvàlua municipal. Si també es poden veure afectats els pressupostos de l’ajuntament
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quant a llicències urbanístiques, quant a l’impost de vehicles, això ens agradaria saber-ho
si realment entenc, jo entenc i suposo que tot el que s’està fent en relació amb la
independència, no només és un moviment buit de contingut sinó que tot el contrari, és un
moviment amb molt de contingut, molt pensat, molt evolucionat i molt concret. Entenc que
algú haurà fet alguna mena d’estudi encara que sigui petit de les conseqüències
econòmiques ni que sigui a pot termini o a mig termini i entenc que això ho deuen tenir
estudiat perquè no crec que siguin tant irresponsables de dur-nos a un camí en el que
puguem patir unes conseqüències econòmiques... Bé, és que no m’ho crec. Jo suposo
que deuen tenir calculat i per tant doncs que ens facilitin aquestes dades econòmiques
que deuen tenir de l’impacte que tot això tindrà en les arques municipals. Perquè de l’altra
manera pensaria que només s’està fent accions de cara a la galeria que no crec.
També s’ha dit, voldríem saber si a part de l’empresa que va sortir en els mitjans de
comunicació que traslladava la seva seu com a DOGI, si hi ha algunes altres que hagin
traslladat el seu domicili social i fiscal, si han parlat amb ells per saber quina és la causa,
si realment la causa és per la incertesa política que es viu a Catalunya o perquè realment
era una estratègia empresarial que ja tenien presa abans de tota aquesta deriva
independentista. I si han parlat amb ells o amb els responsables si està garantida la
continuïtat de l’activitat d’aquestes empreses o d’aquesta empresa en el municipi, doncs
és per nosaltres molt important que així sigui.
Respecte la votació que s’ha fet referència abans de l’1 d’octubre, ens agradaria saber,
bé que l’alcalde ens digués, a què van respondre els canvis d’ubicació dels locals de
votació que es va anunciar per activa i per passiva respecte a tres llocs en concret. Qui
va suggerir o autoritzar aquests canvis de locals de votació? També ens agradaria saber
qui n ha sigut el cost de mantenir obert les instal·lacions, en llum, en aigua, en neteja...
També ens agradaria que algú ens respongués perquè se li va impedir obrir el casal de
Can Malet? Qui va donar la ordre? Qui la va comunicar? I com la va comunicar? Si per
escrit ? Si de forma verbal?
I ja parlant ara també de la tancada famosa del 3 d’octubre de les instal·lacions del
municipi, ens agradaria saber el primer si aquesta decisió que va prendre l’alcalde
entenc, la va consultar amb la junta de govern o va ser una decisió pressa de forma
unilateral. També ens agradaria saber aquesta decisió la va consultar i va demanar doncs
assessorament al secretari de la corporació i a l’interventor de la corporació? I si és així si
ens podria dir que li van dir i si li van dir per escrit o li van dir de forma verbal quina era la
opinió tècnica sobre aquesta decisió. També volem saber quines instal·lacions es van
tancar? Quants treballadors no van poder ocupar el seu lloc de treball? Si això comporta,
si aquesta decisió comporta la pèrdua d’atribució? Quin cost laboral total incloent
cotitzacions ha tingut per l’ajuntament? Bé, ens agradaria totes aquestes preguntes.
I després un prec a l’alcalde, que ara està molt de moda que és que torni a la legalitat.
Tothom tenim un passat òbviament i tothom coneix el seu passat, un passat del que
suposo o no se sentirà orgullós però jo li demano, jo li demano que torni a la legalitat i
torni a aquell passat que tothom coneix. Un passat en el que el que feia vostè era
respectar la constitució perquè sinó se’n recorda i sinó jo li mostraré la fotografia, aquest
és un alcalde nostre el que ara abans no era alcalde més jove, com tots ara farà uns vuit
anys i està vostè doncs inaugurant la plaça de la Constitució en un indret de Girona.
Llavors ens agradaria que tornés a ser aquell respectava la constitució i no només la
respectava sinó que anava a inaugurar places de la Constitució i si us plau doncs torni a
la legalitat en aquest ajuntament i deixi’s de saltar-se les lleis com se les salta. I és un
prec però també li anuncio que lògicament el nostre grup entenem que s’ha comés
irregularitats i per molt que la fiscalia ja estigui investigant aquestes irregularitats, el
nostre grup no té més remei que per defensar el compliment íntegre de la llei que
presentar una querella contra l’alcalde i les altres persones que puguin ser criminalment
responsables per la permissivitat, la utilització d’espais públics, la destinació de recursos
humans i materials que se’ns dubte doncs ha fet vostè i ha autoritzat vostè en detriment
de les arques municipals de tots quan estava prohibit. També li haig de dir que per molt
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que retorni a la legalitat doncs això no impedirà que el nostre grup segueixi amb l’acció
jurídica que ha decidit prendre, però tot i així li demanaríem doncs això que torni a ser
aquest alcalde de tots, que respectava la constitució i que a més es vanagloriava de fer
aquest tipus d’inauguracions. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé. Doncs passaríem a les respostes. Senyora Meritxell Blanch.
La Sra. Meritxell Blanch
Jo només voldria puntualitzar, gràcies Màxim, pel teu agraïment, però dir que no només
és mèrit de la regidoria d’Ensenyament sinó que en aquest cas ha estat obres i projectes
que l’hem elaborat conjuntament. I de fet és la nostre tasca i la nostre responsabilitat
donar les respostes més detallades possibles. Merci.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Alfaro.
El Sr. Albert Alfaro
Sí, per contestar l’Elena Crespo sobre els canvis que hi ha hagut a l’Àrea bàsica de salut.
Comentar que des del departament i la regidoria de salut, hem conegut que hi ha hagut
algun canvi, no amb gran profunditat això és cert, però sí que som coneixedors de que hi
ha hagut algun canvi en la reestructuració. Cert que el mes vinent, el mes de novembre,
tenim la reunió amb la directora de l’àrea bàsica de salut dels caps del Masnou i d’Ocata.
I intentarem avançar el més possible aquesta reunió per parlar amb ella que ens informi
dels canvis que hi ha hagut en l’edifici en concret del cap d’Ocata que m’ha comentat fa
uns instants.
Aprofito per comentar que la reunió que tenia pensada fer amb la directora dels caps de
l’Àrea bàsica de salut era per començar a treballar per instaurar i fonamentar el que sigui
una taula de la salut mental del municipi del Masnou. Per posar una mica en ordre
recursos que tenim actualment en relació a la salut mental del municipi com pot ser des
del Molí del Puigverd com una entitat que treballa el pla laboral o ESQUIMA que és una
sociació el club ESQUIMA, o fins i tot el centre de salut mental que tenim al cap d’Ocata.
Per tant entra dintre d’aquesta dinàmica d’intentar reordenar els espais, reordenar les
entitats, reordenar el que seria les diferents temàtiques vinculades amb la salut mental
també entraria dins de veure què està succeint i com s’estan distribuint els usos dintre del
cap d’Ocata en aquest sentit que ha comentat fa uns instants. Quan em reuneixi li
comunicaré com vulgui de forma escrita o directament parlant tranquil·lament les
conclusions a les que hàgim pogut arribar. Des d’aquí com sempre intentarem defensar
els interessos dels masnovins i masnovines i que no es vegin que si hi ha un conflicte
solucionar-lo des de la nostre via. El conflicte que m’ha comentat vostè no en tenim
coneixement només coneixem que hi ha alguns canvis però més enllà d’això intentarem
esbrinar que està succeint. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Matas.
El Sr. Jordi Matas
Suposo que la meva companya Sílvia farà referència a la DOGI, no obstant jo només faig
un comentari des del punt de vista d’Hisenda. Vostès estant parlant de marxa
d’empreses, no és cert. En tot cas és que ha traslladat la seu social. Les empreses i
centres de producció continuen aquí i per tant des del punt de vista d’Hisenda a nivell
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municipal com que la planta de producció continua aquí continuem amb els mateixos
càlculs que vam fer els anys anteriors. Per tant no hi ha variació en aquest tema.
Tant al senyor Federico com al senyor Frans Avilés doncs comentar-li que la partida
pressupostària aquests quatre milions vuit cens i pico, diu textualment participació en
tributs de l’estat, el que no diu és quin estat.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Matas. Senyora Folch. Una precisió molt ràpida, si us plau, per no
entrar en debat. Molt ràpid. Jo crec que li ha donat la resposta ha d’afegir...
El Sr. Federico de las Heras
Sí, no és només de quin estat, no, no d’acord, però amb els diners de la gent no es pot
jugar.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, per respondre tres preguntes. Dues que han formulat tant el senyor de las Heras com
el senyor Avilés respecte la preocupació pel trasllat de la seu fiscal o social no ho sabem
ben bé de la DOGI, fora de Catalunya, indicar-los que DOGI és PINCL, està situada al
Masnou, la seva seu social és al Masnou i les seva seu fiscal és al Masnou. Res a
canviat. DOGI Internacional Fabricks SA, no ha tingut mai domicili social al Masnou ni ha
tingut mai el domicili fiscal al Masnou. Per tant cap empresa de les dimensions que vostè
em comentava i referida a la DOGI ha canviat la seu social. Son dues empreses diferents.
Una és la cotitza en borsa, és la que cotitza en borsa la que ha fet una modificació del
seu domicili fiscal i no l’empresa que tenim situada aquí, una fàbrica que es diu DOGI
SPAIN SL i per tant no hem de tenir cap perill de fuita d’aquesta empresa. De fet el seu
director financer, el passat 10 d’octubre, ens vam entrevistar i vam estar parlant sobre
aquest tema i vam aclarir aquests aspectes.
I respecte també al senyor Suñé, també preocupat per la marxa de correus de l’edifici
centre, dir-li que el contracte està en vigor amb correus. Que va ser prorrogat l’1 de maig
de 2017 és una pròrroga d’un any, és una pròrroga tàcita i que aquest equip de govern ni
ha comunicat ni comunicarà el final d’aquesta pròrroga. Té per tant aquest lloguer
vigència fins l’1 de maig del 2018, i en principi la intenció és seguir prorrogant. No sé d’on
ha tret la informació. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Condeminas.
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, gràcies, bona nit. Per contestar el senyor Avilés el tema dels refugiats, no tenim més
notificació, simplement la última reunió que vam tenir és la que us vaig informar amb
temes de Creu Roja que estan pendents d’un conveni. Les últimes trucades que vam tenir
escassament fa un mes és que no ens ha vingut ningú i per tant ningú ha sol·licitat ni
Masnou ni cap altra municipi proper. Per tant no us he dit res més perquè és que
realment no hi ha més informació.
Després al senyor Suñé, crec que ha preguntat per la cinquantena de persones que van
estar un dissabte al matí. Li responc jo perquè casualment aquell dissabte al matí estava
jo fent casaments i al dir-li que en teníem notificació que ens ho vam trobar aquí, és a dir,
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que no ens havien avisat. Per tant ni poder fer fotos ni res i jo de mutu propi vaig baixar a
interlocutor amb ells un moment. Em van dir el que feia i al veure que hi havia casaments
ells doncs també molt amablement doncs es va retirar perquè tampoc els nuvis tenien
cap culpa que fos així. Per això t’ha dit que no hi ha... és totalment casual i fortuït.
I després jo li volia fer un prec al senyor alcalde si podria innovar i fer que sigui l’Equip de
Govern qui faci una pregunta a algú de la oposició i que ens la responguin. No pensava
dir res però clar el senyor Federico m’ho posa fàcil. Diu, ens pregunta quan costen moltes
coses, i clar que amb els diners de la gent no s’hi juga. A mi m’agradaria si per al proper
ple o quan li vagi bé no cal posar temps perquè és una cosa nova, que ens digués quan
amb els nostres diners perquè de moment encara som espanyols, ens costa els vaixells i
tot el dispositiu policial que tenim aquí desplegat des d’abans de l’1 d’octubre perquè esta
voràgine que tenim de guerrillers que devem ser. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant ara tancar aquest punt donaré algunes respostes. El senyor
Màxim Fàbregas ha demanat el tema dels pisos del Mercat Vell. Li passarem la
informació d’últimes valoracions i crec que en aquests moments està en procés de rebre
propostes i ofertes en el període aquest. Per tant a l’espera de veure si podem fructificar
una mica en poder treure’ns aquests pisos que es van fer en el seu moment.
I anant al senyor avilés a respondre-li que el tema a l’accés al Club Deportiu Masnou,
primer els termes municipal. L’accés al Club Deportiu Masnou, precisament avui hem
aprovat l’adjudicació d’aquesta obra i per tant els seus inicis son imminents. Avui volia
remarcar que fruit de les adjudicacions que hi ha hagut, les meses que hi ha hagut
aquestes setmanes han fet quatre adjudicacions importants. Una és la de la entrada al
Camp de futbol a l’edifici dels Masovers, una altra és al parc infantil del parc Vallmora,
l’altre és l’allargament del carrer torrent Vallmora i l’altre és el carrer constitució, a l’escola
Lluís Millet. Per tant avui s’han adjudicat ja definitivament aquestes quatre obres que es
posaran en marxa.
I respecte la seva última intervenció, jo no tinc cap intenció d’entrar gaire en polèmica,
però crec que evidentment un és conseqüent amb les seves idees, amb la seva història i
jo sempre ho he estat, crec jo almenys modestament crec, conseqüent amb un
compromís i sempre he mantingut els mateixos objectius d’aconseguir una república, un
estat independent, una societat més justa. I amb aquests motius sempre me mogut al
llarg de tota la meva trajectòria, evidentment amb una evolució política com qualsevol
altra persona. I per tant absolutament orgullós i satisfet de la meva trajectòria amb tots els
errors i encerts que ha pogut cometre qualsevol persona i crec que és un bagatge
important en aquests moments que hi ha una majoria social independentista doncs la
gent que portem molts anys en aquesta lluita el que podem aportar per poder aconseguir
en aquests moments els nostres objectius.
I des de la responsabilitat que tinc ara en aquests moments, doncs evidentment amb la
majoria i el suport tenim també especialment dels grups de govern i també de la
candidatura de la CUP, doncs estem tirant endavant els compromisos que tenim com
ajuntament de respondre als reptes que té la societat catalana d’avui. I el principal repte
que té la societat catalana d’avui és la proclamació de la república catalana. I això no és
un objectiu abstracte sinó és un objectiu que el país s’ha plantejat, en aquests moments a
curt termini. I crec que l’Ajuntament del Masnou, perquè respon a aquesta majoria social
ha d’estar amb aquesta majoria social, repeteixo majoria social. Jo crec que podem
afirmar que tenim el país i també en el nostre municipi.
Crec que l’actuació de l’ajuntament ha estat correcte, això no ha costat cap despesa a
l’ajuntament, s’ha fet sobretot a partir de la voluntarietat de moltíssims masnovins i
masnovines que van passar molt poques hores sense dormir des de les cinc de la
matinada fins les deu de la nit defensant una democràcia, defensant el dret a vot. Jo crec
que això és remarcable. Per tant nosaltres no tenim res a amagar-nos. Jo crec que potser
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el que no queda bé, el que no és potser gaire correcte des del punt de vista democràtic,
és anar fotografiant a les persones que exerceixen el seu dret a vot i dir-los que se’ls
denunciarà, però jo crec que això no és digne segurament de l’exercici del càrrec públic i
per tant només li volia fer aquesta reflexió. Per part nostre vostè presenti les denúncies
que li doni la gana. Evidentment el compromís no ens arronsarem per res. El compromís
és ferm i evidentment continuarem en aquest camí i crec i espero que en els propers dies
tinguem notícies malgrat la repressió de l’estat, no vull avançar-me als debats de les
declaracions institucionals. Donat aquesta repressió crec que a la vegada serem més
forts i els nostres objectius els anirem aconseguint dia a dia. Moltes gràcies.
Si els hi sembla passem a la part de declaracions institucionals.
En aquest punt de l’ordre del dia, sent les 22 hores, absenten de la sala el Sr. Francisco
Avilés, la Sra. Stella Parodi, el Sr. Joan Fontcuberta i el Sr. Interventor.
Molt bé, continuem el ple. Se’ns havia comunicat ja aquesta absència, per tant abans de
l’inici del ple per un compromís que podien tenir aquests regidors i per tant el respectem i
continuem el ple amb les declaracions institucionals.
Ara aniríem a les declaracions institucionals. Aquestes tres que son del mateix tema,
m’atreveixo a proposar-li si els podríem tractar conjuntament perquè la temàtica és la
mateixa. No sé si hi ha algun inconvenient per part dels diferents ponents? Senyor Màxim
Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, jo voldria que m’expliqués que significa tractar-les conjuntament.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs que el debat sigui únic. Que facin la lectura de les declaracions i després entrem
en un sol debat. Si li sembla.
El Sr. Màxim Fàbregas
Doncs faci una única intervenció per justificar el vot de totes tres, vol dir?
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, d’acord?
El Sr. Màxim Fàbregas
D’acord.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs amb l’ordre que marca l’ordre del dia, passem a la lectura de les declaracions i
després obrim el torn de debat i si de cas, els hi sembla bé el ordre que sempre fem?
Però com hi ha tres grups ponents... D’acord, per tant deixaríem al final les intervencions
d’ICV, PSC i del grup del govern final. I entraríem amb els altres grups.
17. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA de rebuig a
la repressió contra la ciutadania i les institucions de Catalunya i de defensa del
diàleg polític
El senyor Màxim Fàbregas llegeix la declaració institucional següent:
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“Ens trobem davant la major crisi de relacions institucionals entre Catalunya i el govern de
l’Estat Espanyol, principalment per l'actitud de bloqueig del govern del PP davant la
demanda majoritària dels catalans i catalanes de decidir l'estatus de Catalunya en un
referèndum.
El conflicte polític sobre la relació de Catalunya amb l'Estat espanyol és un afer polític,
que requereix del diàleg i la negociació per a cercar una via de solució i que,
ineludiblement, ha de passar per donar la veu a la ciutadania perquè pugui expressar la
seva opinió i decidir el seu futur a través d'un referèndum. Aquesta és una base
irrenunciable de la democràcia i és el que, des de fa ja massa anys, la societat catalana
reclama de forma molt majoritària.
Lluny d'avançar en aquest sentit, fa anys que l'Estat espanyol obvia les propostes i la
reivindicació legítima que s’han plantejat des de Catalunya. Tot al contrari, els moviments
i actuacions del govern estatal han anat en sentit oposat a la voluntat majoritària de la
societat catalana en un retrocés que, amb la seva actitud repressora i allunyada de la
solució democràtica, fa el conflicte cada vegada més profund.
A les darreres setmanes, el govern de l'estat espanyol ha sobrepassat totes les línies
imaginables, actuant de forma inacceptable des d'un punt de vista democràtic, emprenent
un gravíssim atac a l'autonomia, les institucions i el poble de Catalunya, que lluny de
facilitar una solució al conflicte polític entre Catalunya i Espanya, l'ha dut a un atzucac
que l'inhabilita com a govern democràtic per a la resolució de la situació.
La citació a centenars d’alcaldes i alcaldesses a declarar, la detenció de càrrecs públics
catalans, la prohibició d'actes i campanyes polítiques, l'entrada de les forces de seguretat
en impremtes i en mitjans de comunicació, el segrest de revistes i la irrupció en
dependències del Govern són actuacions que estan destruint la convivència i les bases
constitutives de la democràcia, i que estan portant a Catalunya i a Espanya a una situació
d'excepcionalitat alarmant.
Les imatges de l’actuació desproporcionada de les forces de seguretat de l’Estat el
diumenge 1 d’octubre de 2017, desallotjant centres educatius per la força, provocant
molts desperfectes en edificis públics i instal·lacions, realitzant càrregues policials contra
ciutadans i ciutadanes indefensos sense cap tipus d’avís que van provocar centenars de
persones ferides que es mobilitzàvem pacíficament en un exercici de llibertat d’expressió
democràtica, és una prova de la demofòbia del govern del Partit Popular, de la seva
incapacitat de diàleg i de la seva actitud involucionista, intolerant i regressiva contra els
drets i les llibertats.
Denunciem i rebutgem aquest abús desproporcionat de la força contra la ciutadania que
pacíficament volia expressar el seu dret al vot en una mobilització que va estar presidida
per un compromís cívic, solidari i respectuós amb les manifestacions exterioritzades per
la ciutadania que acudia a exercir el seu dret al vot.
Les actuacions policials, per desallotjar violentament els milers de persones que s’havien
aplegat en els col·legis de Catalunya i per requisar el material per a la votació, són
absolutament inadmissibles i són una violació de drets civils i polítics. Hores d’ara són a
prop de 900 les persones ferides, algunes en estat greu i, en algun cas, afectades com a
conseqüència de l’ús de pilotes de goma, prohibides a Catalunya des de l’any 2014.
I si aquestes actuacions que denunciem ja són prou greus, les compareixences de la
Vicepresidenta del Govern del PP i del propi President del Govern de l’Estat, afirmant que
l’actuació policial s’havia fet en defensa de les persones, demostren un immens grau de
cinisme que supera qualsevol límit ètic i els inhabilita per a governar.
Continuarem compromesos i compromeses des dels nostres municipis perquè la política,
el debat i la democràcia siguin les eines bàsiques de les institucions i de la ciutadania per
afrontar el futur, així com per defensar les llibertats, els drets fonamentals, l'autogovern i
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la capacitat de Catalunya i de la seva ciutadania de decidir el seu futur i, per això, cridem
a la mobilització en defensa de les llibertats, els drets fonamentals, la democràcia,
l'autogovern i les institucions pròpies de Catalunya.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa
que l’ajuntament Ple prengui els següents:
ACORDS
1. Reclamar la dimissió del president del Govern de l’Estat Espanyol, Mariano Rajoy,
per estar inhabilitat per resoldre la greu crisi política entre Catalunya i Espanya.
2. Expressar el nostre enèrgic rebuig a la intervenció desproporcionada de les forces
de seguretat de l’Estat contra centenars de ciutadans i ciutadanes que es
manifestaven pacíficament reivindicant el seu lliure exercici de vot.
3. Expressar la nostra solidaritat amb totes les persones ferides i el desig que es
recuperin ben aviat, alhora que manifestem que aquests fets mereixen una
resposta contundent.
4. Expressar el suport als més de 700 alcaldes i alcaldesses de Catalunya que estan
sent investigats per la justícia per promoure l’exercici del dret a decidir o de
qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i
democràtica amb empara en els principis fonamentals d’autonomia local i dret a la
participació política.
5. Instar el Govern Espanyol perquè aturi totes les actuacions repressives que
amenacen les llibertats fonamentals constitutives de la democràcia i que obri un
diàleg amb la Generalitat de Catalunya i amb el conjunt d'actors polítics per
buscar solucions polítiques democràtiques al conflicte. Unes solucions que
permetin a la ciutadania catalana decidir el seu futur en un referèndum.
6. Instar la Comissió Europea a un pronunciament de rebuig i denúncia de la
repressió contra la seva pròpia ciutadania i a la promoció d’una mediació política
internacional imparcial que permeti trobar vies de diàleg que superi les solucions
unilaterals.
7. Instar la Comissió Europea a obrir una investigació rigorosa, independent i
imparcial sobre els actes de violència i vulneració de drets fonamentals contra la
seva pròpia ciutadania tal i com afirma l’Alt Comissionat de les Nacions Unides
per als Drets Humans.
8. Fer una crida al conjunt de la ciutadania de Catalunya, en la seva pluralitat i
diversitat, per a la defensa d’un marc democràtic que tingui per principi el diàleg i
no la força, la política i no l’autoritarisme, el respecte i no la intolerància. La unitat
és la millor defensa de la democràcia.
9. Adherir-nos al manifest de la Taula per la Democràcia, impulsada per entitats,
sindicats i organitzacions de la societat civil catalana, per donar una resposta
unitària, transversal, ferma i decidida en defensa de les institucions catalanes, els
drets fonamentals i el dret que té la ciutadania de Catalunya a decidir el seu futur
polític i la democràcia.
10. Treballar per preservar la cohesió social i la convivència cívica i democràtica des
de la diversitat i pluralitat i els valors existents al nostre país.
11. Traslladar aquests acords al president del govern de l’Estat Espanyol, al President
de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, al
President del Parlament europeu, als grups parlamentaris del Congrés, Senat,
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Parlament de Catalunya i Parlament Europeu i a les entitats municipalistes de
Catalunya i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de
l’Ajuntament.”
18. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de
condemna i rebuig a les accions policials durant el passat 1 d'octubre
La senyora Mònica González llegeix la declaració institucional següent:
“Atès, que davant els incidents en forma d’agressions policials desmesurades i
desproporcionades cap a ciutadans i ciutadanes que pacíficament es trobaven
concentrats el passat, 1 d’Octubre.
Atesa, que davant la incapacitat, negligència, i abús d’autoritat del Govern central del PP,
per donar compliment de forma eficient, diligent, i sense violència a l’Ordre Judicial
d’impedir la celebració d’un referèndum unilateral sense garanties i declarat il·legal pel
Tribunal Constitucional.
Atesa, que l’esmentada Ordre Judicial s’autoritzava i explicitava als Cossos i Forces de
Seguretat de l’Estat –inclosos els Mossos d’Esquadra i policies locals- a no fer ús de la
força davant a situacions de resistència pacífica.
Atès que, cal i fer respectar l’Estat de Dret i Democràtic vigent que ens hem atorgat, i el
seu marc legal que se’n deriva, com la única forma de preservar la democràcia, la
llibertat, la seguretat jurídica, el progrés social, i la convivència ciutadana.
Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. Condemnar enèrgicament aquestes accions d’abús de la força per part dels
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat.
Segon. Solidaritzar-nos i mostrat tot el nostre suport amb els i les nostres conciutadans
que van concentrar-se i manifestar-se pacíficament, i en especial, les centenars de
persones que van resultar ferides a conseqüència de les cargues policials.
Tercer. Exigir al Congrés dels Diputats la reprovació dels responsables polítics de
l’operatiu del dia 1 d’Octubre, per la seva incapacitat en donar compliment de forma
eficient, diligent, i sense evitar l’ús de la força a l’Ordre Judicial d’impedir la celebració
d’un referèndum unilateral sense garanties i declarat il·legal pel Tribunal Constitucional.
Quart. Exigir al Parlament de Catalunya demani i reprovi al Govern de la Generalitat i al
seu President, per haver trencar l’Estat de Dret a Catalunya, incomplint la sentència del
Tribunal Constitucional per la qual se li demanava aturar i suspendre el referèndum
unilateral i sense garanties que aquest Govern va convocar.
Cinquè. Exigir a tots els Grups parlamentaris al Congrés de Diputats i al Parlament de
Catalunya dialoguin, acordin i proposin una solució al conflicte d’Estat que es viu a
Catalunya i al conjunt d’Espanya.
Sisè. Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Congrés de
Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, a la Diputació provincial, al Consell Comarcal, i
a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya.”
19. Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i
PDeCAT-UNIÓ en condemna a la repressió policial de l'Estat a Catalunya
La senyora Noemi Condeminas llegeix la declaració institucional següent:
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“El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un
Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans
absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria
per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a
votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament del Masnou
ACORDA:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres
pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions
dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats
en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a
Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un
referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania.
Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys
personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada
dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non
grata al nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de
terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat
dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al
costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de
Catalunya.
VUITÈ.- Traslladar els presents acords a l’AMI, l’ACM, el Ministeri de l’Interior, la
Delegació del Govern espanyol a Catalunya, la subdelegació corresponent i al Parlament
Europeu, així com fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de
l’Ajuntament.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, ara obriríem el torn de paraules. Començaríem pel senyor De las
Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, bé, faré una mica d’extracció. De fet, hi ha un comentari que volia fer respecte de la
moció del PSC quan arribi el moment de la votació. He demanat a la ponent votació per
punts, que m’ho ha acceptat. Volia matisar això.

56

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2017000009

19 d´octubre de 2017

Bé, començarem amb l’amic i veí d’ICV-EUiA. Bé, jo és que crec que vostè, quan
presenta una moció, li surt el nom de PP per allà, és que es creix. És que realment no sé,
com es diu... anava a dir una cosa molt lletja, millor no dir-la que estem en un Ple i
després em graven. Però, bé, però eso. En fi, llegir la seva moció, jo dic, ostres, jo no sé
si estic llegint una moció d’ICV-EUiA o una moció d’ERC, dic, doncs potser si hagués
posat ERC, doncs, seria ben bé el mateix. No sé si s’ha canviat de grup o no, però
perquè el veig assegut allà sinó estaria més cap aquí, però veig que continua sent d’ICVEUiA.
Aquí està parlant de la major crisi institucional, hi estem d’acord. Principalment, l’actitud
de bloqueig del govern del PP davant una demanda majoritària dels catalans, senyor
Màxim, aquí no ha fet referència al trencament institucional dels dies 6 i 7 de setembre.
És que aquests dies, el Parlament de Catalunya va ser assaltat. Es va prendre la legalitat
i de aquellos polvos vienen todos estos lodos, és a dir, tota la resta de los considerandos
que vostè pugui fer, neixen d’una il·legal aprovació de la Llei del referèndum, neixen
d’una il·legal aprovació d’una Llei de l’estat jurídica, informades pels serveis jurídics del
Parlament, pels advocats del Parlament, per tothom. I, així i tot, ho van tirar endavant. Ho
van tirar endavant, per què? Per si mateixos. Bé, molt bé, però és que ja han trencat la
legalitat. I d’allà comença tota la cascada fins on s’ha arribat. Es convoca un referèndum
il·legal, aquest referèndum il·legal és anul·lat i es demana que no es faci. S’encarrega als
Mossos que no es pugui dur a terme, perquè no és legal, i quan un referèndum és il·legal
vol dir que no compleix les garanties. És a dir, no hi participa la gent que hi ha de
participar, no hi ha un cens com ha de ser, no hi ha un recompte com ha de ser i,
després, que no està autoritzat. O sigui, un referèndum per ser legal ha de ser legal. I un
referèndum que no és legal és el que ens vam trobar.
Contra això no ha dit res de la gent que hagués anat a votar. Quan un va a votar, doncs,
hi va perquè està convençut, perquè li han proposat els seus polítics i li han dit que vagin
a votar. És clar, molta gent, doncs, ha anat a votar de bona fe. Sí, això jo ho entenc. Jo
ho entenc. El que no entenc és que s’hagués trencat la legalitat al Parlament de
Catalunya. Això és el que és greu. I això, m’estranya molt que no ho hagi mencionat amb
una sola paraula de la seva moció. I és molt greu, senyor Màxim. Perquè amb aquest
tema jo no sé si és que vostè està ratificant la il·legalitat que van cometre al Parlament de
Catalunya i està del seu costat davant d’aquesta il·legalitat o no. Jo vaig sentir el senyor
Coscubiela i jo pensava que el senyor Coscubiela estaria dins de la seva corda, almenys
per afinitat política. No sé si és el mateix partit, però jo penso que l’afinitat política és més
que evident. I jo em quedo més amb el discurs del senyor Coscubiela que no pas amb la
declaració institucional que ha fet vostè aquí. No vull entrar en la resta de detalls. El fet
d’haver-se convocat aquesta votació il·legal en la qual s’ha menystingut una gran part
dels catalans, una gran part dels catalans, no ho oblidin, perquè aquí alguns s’estan
atribuint la majoria del poble català i no és així. El poble català és molt i molt divers. La
gent de Catalunya, jo prefereixo dir la gent de Catalunya que no el concepte el poble
català. Jo prefereixo dir la gent de Catalunya és molt diversa, de molts orígens, de moltes
situacions, de moltes poblacions, de molts nuclis de població. És clar, i no s’està tenint en
compte o no coneixen o no volen conèixer la realitat política de Catalunya. La realitat
política i social de Catalunya. Bé, aquest error, doncs, algun dia en sortiran, perquè
nosaltres hem conegut aquesta realitat.
El dia 8 d’octubre hi va haver a Barcelona una manifestació com la que no hi ha hagut
mai. Jo els explico, es pot escoltar o no escoltar, però la realitat és la que és. Als trens
aquí al Masnou, no s’hi podia ni pujar de gent. La gent que va dir estem farts del
moviment independentista amb els nostres recursos públics es va queixar, perquè és
gent que no es queixa. I van, com jo no he vist mai, baixar els trens plens de gent, que al
Masnou no es podia ni pujar. Com això, va ser tot Barcelona. Bé, doncs, hi ha una realitat
social que no volen conèixer. Bé, d’aquí partim a unes votacions. La votació és declarada
il·legal. Se’ls encomana una funció als Mossos que, pels motius que fos, no és efectiva,
s’està investigant i tot s’investigarà, perquè en aquesta vida tot s’investiga. S’investigarà i
si hi ha conseqüències, doncs, s’aplicaran. I, bé, fruit d’això, és clar, ha d’assistir, doncs,
ha d’assistir la Guàrdia Civil o la Policia Nacional han d’assistir als col·legis per complir
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unes funcions que no van complir les persones a les quals se’ls havia encarregat. Quan
vas a un col·legi i, com va explicar molt bé el senyor Artur Mas en un vídeo que està
circulant aquests dies, va explicar molt bé les actuacions dels Mossos en el Parlament
quan va ser assetjat fa uns anys, doncs, les explicacions que va donar el senyor Mas per
aquell moment són exactament homologables a les que jo podria donar ara en aquest
moment, contestant una mica la moció del senyor Màxim, d’ICV-EUiA.
Seguint amb l’explicació i passant a la següent moció del PSC, bé, no acabem de
compartir la seva oportunitat de determinades afirmacions com hi ha aquí. En d’altres
estaríem d’acord, però pensem que si van haver tants ferits dels quals jo no veig fotos
personalment dels polítics visitant-los als hospitals. Jo sí que tinc fotos, no es pensin que
només vostès en tenen, de fotos. A veure, miri, jo tinc una foto aquí. Me han roto todos
los dedos uno por uno y me han tocado las tetas mientras se reían. Mireu, jo també tinc...
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor de las Heras, podria anar concretant el seu sentit del vot.
El Sr. Federico de las Heras
Aquesta senyora va mentir descaradament i hi ha hagut, no dic amb això que no hi
hagués algun encontronazo, que n’hi va haver, per descomptat. Hi va haver, però que hi
van haver moltes de les falses, falsejades, també és cert. I qui ho negui, doncs, està
negant una realitat, entre elles aquesta va ser la més sonora de totes. Bé, per doble
motiu. En fi, quan un no deixa actuar les forces de la policia, com va explicar el senyor
Artur Mas pel tema de l’assetjament del Parlament de Catalunya, que van haver de sortir
amb helicòpter, ho recordo, doncs hi pot haver actuacions que són plenament
justificades, tal com va dir el senyor Artur Mas. Si ho volen veure ho trobaran a Internet,
una explicació molt àmplia i molt més extensa i molt millor dita que la que els acabo de dir
jo ara. En fi, el que acabo de comentar amb el tema de la votació per punts de la moció
del PSC, doncs votarem en alguns punts que sí i en d’altres que no.
Referent a la tercera moció, la institucional d’ERC. Bé, més o menys seria redundar en el
mateix. És a dir, estem donant voltes a un mateix tema i penso que amb aquesta
explicació dono per finiquitada la meva explicació. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si de cas, en el moment de la votació ja dirà a veure quins punt sí
accedeix els propietaris de la moció, quin punts es votarien per separat. Té la paraula ara
la CUP.
El Sr. Dídac Miró
No, molt breu. Les imatges expliquen per si soles. Per tant, les imatges són les que
argumenten la votació que farem ara a les declaracions. Respecte a la declaració del
PSC, vull dir que és pur cinisme quan es culpa qui promou una votació, qui promou la
democràcia per haver rebut aquestes actuacions desmesurades, brutals de la policia
espanyola, no hi ha raó. I, per tant, òbviament votarem en contra d’aquesta moció.
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Ara tocaria el grup d’ICV-EUiA.
El Sr. Màxim Fàbregas
Nosaltres som els penúltims perquè som els que la vam presentar més tard.
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El Sr. Jaume Oliveras
Jo faig en el sentit de l’ordre del dia. Però hi ha primer la seva moció... Són tres mocions;
per tant, ara han parlat els grups... O sinó fem de major a menor, no sé com vulgueu...
Doncs va.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, abans de tot, abans de començar a explicar el nostre posicionament, voldríem
demanar dues coses. La primera al PSC, que ens permetés votar també per blocs. En
primer lloc, el punt d’acord 4 i, en segon lloc, la resta. I, pel que fa referència a la
declaració presentada pel Govern, exactament la mateixa demanda, pel que fa al punt 7
d’acord. Repeteixo. Que pel que fa a la declaració institucional que ha presentat el
Govern demanaríem també votar per punts el 7 per una banda i la resta de la moció per
l’altra. I m’explico.
En tots dos casos, pel que fa referència per exemple a la declaració del Partit Socialista,
creiem que si l’objectiu de la moció és condemnar i rebutjar les actuacions policials del
passat 1 d’octubre, la proposta d’acord quart, que demana exigir al Departament de
Catalunya que reprovi el Govern de la Generalitat i el seu president per haver trencat
l’Estat de dret, a Catalunya no hi té cabuda.
Nosaltres ens hem manifestat públicament, i aquí vaig al que deia abans el regidor del
Partit Popular, com ja he dit en altres ocasions en aquesta sala, en contra d’algunes
actuacions del Govern de la Generalitat i del JxSí i de la CUP al Parlament de Catalunya,
i, justament, tenia preparat que no creiem per exemple que els mètodes emprats per
aprovar la Llei del referèndum ni la Llei de transparència siguin un exemple ni de
transparència ni de democràcia. No obstant això, el punt que ens ocupa ara és un altre i
és per aquesta raó que nosaltres demanem la votació per separat.
Pel que respecta a la declaració del Govern, nosaltres compartim la pràctica totalitat de la
moció que els ponents titulen, en condemna de la repressió policial a Catalunya, per això
i, tal com hem comentat ara mateix en el cas de la declaració del PSC, no creiem que
l’acord setè tingui res a veure amb el que sembla que és objectiu de la moció, que és la
condemna de la repressió policial a Catalunya. I tampoc creiem que l’Ajuntament del
Masnou es pugui erigir en abanderat de la resta de municipis de Catalunya i dels milers
de càrrecs electes i afirmar, com pretén la declaració institucional en el seu nom, que tots
ells estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes. El Govern català i el
Parlament de Catalunya, de fet aquesta situació ni tant sols es dona a l’Ajuntament del
Masnou, per això demanem la votació per separat. I, si voleu, si toca ara, senyor alcalde,
explico el posicionament de vot.
Respecte a la intervenció del regidor del PP, vostè no s’ha atrevit a dir si cada vegada
que sentim parlar del PP, aquest regidor té trempera o no té trempera, si és això el que
volia dir, he llegit entre línies. Ens encantaria no tenir trempera i, de fet, no la tenim
aquesta trempera, hi ha altres coses que ens provoca trempera, però no és justament el
PP. Ens agradaria que les actuacions del PP ens permetessin estalviar-nos la feina que
significa preparar mocions com aquestes, que a més a més significa que les preparem
perquè estan perjudicant de manera molt greu la població catalana i també, per extensió,
l’espanyola.
Vostè diu que aquesta moció semblava més d’ERC que no pas d’ICV, jo he estat a punt
de pensar que vostè diria que semblava més de la CUP, per posar-nos ja més a l’extrem,
que no pas ICV, però això vol dir que no s’ha llegit bé les dues declaracions institucionals,
perquè la nostra és, va molt més enllà, fixi’s, ells demanen la dimissió del delegat del
Govern i nosaltres demanem la dimissió del seu president, del president de l’Estat
espanyol; per tant, no és que haguem passat, ens hem ultrapassat.
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Vostè parlava que no fèiem esment al 6 i 7 de setembre, li acabo d’explicar que nosaltres
som i hem estat, no només com a grup municipal sinó com a coalició a Catalunya, molt
crítics amb el que va passar el 6 i 7 de setembre. I si vostè em parla de polvos y de lodos,
jo li explico com veiem els polvos y los lodos des de la nostra vessant. Els polvos y los
lodos comencen quan el PP, ens aquells moment a iniciativa de l’ara excelso presidente,
inicia la col·locació de taules petitòries per tot l’Estat espanyol per recollir signatures per
l’Estatut de Catalunya, continua quan, no acceptant un resultat democràtic que es
produeix al congrés dels diputats, el PP presenta un recurs d’inconstitucionalitat al
Tribunal Constitucional en contra de la decisió del Congrés dels Diputats que avalava el
referèndum que havia aprovat l’estatut al poble de Catalunya. I, no contents amb això, el
PP continua amb los lodos o aquellos polvos, com vostè vulgui, a endererir la renovació
del Tribunal Constitucional fins que es donin les circumstàncies que tingui la garantia de
els substituts seran de la seva corda, que és el que va passar i és el que finalment va
aconseguir impulsar articles molt importants de l’Estatut de Catalunya que havia aprovat
per majoria el poble de Catalunya. I vostè ha fet una referència a una persona que és el
Joan Coscubiela. Miri, només li diré m’agradaria arribar-li a la cintura, soc més alt, però
en termes polítics no li arribo ni a la cintura i això que m’agradaria. I és una persona per la
qual sento una gran admiració, tant des del punt de vista personal com des del punt de
vista polític.
Pel que fa referència a les declaracions institucionals, òbviament votarem a favor de la
nostra. Votarem a favor de la del PSC a excepció de l’acord quart, perquè entenem que,
encara que compartim l’exposició de motius en la seva totalitat, la resta de propostes
d’acord que hi queden sí que són compartides per nosaltres i creiem que també les
compartiria el partit de Govern, perquè condemnen enèrgicament les accions d’abús de la
força per part del cossos i les forces, se solidaritza amb els conciutadans i conciutadanes
que es van concentrar i etc., demana que el Congrés reprovi els responsables i demana
al Parlament i al Congrés que s’esforcin per arribar a una solució dialogada i això son
propostes que nosaltres compartim.
I, en el cas de la moció del Govern, hem d’explicar que hem estat fins a última hora
intentant pactar una declaració conjunta, que la teníem tancada; però per altres
discrepàncies la moció, que després comentarem, al final no ha estat possible, nosaltres
la compatim pràcticament en la seva totalitat, a excepció del punt que fa referència a allò
de donar suport, que els ajuntaments de Catalunya i el càrrecs electes, etc. Per tant, si es
fa la votació per punts aquest punt el votaríem en contra i la resta la votaríem a favor.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Pel grup PSC, senyora González, li toca a vostè.
La Sra. Mònica González
Només vull dir dues coses. Amb la nostra moció hem explicat el nostre posicionament.
Votarem a favor de la nostra moció. Acceptem la proposta de votació per punts, no sé
ben bé com anirà, però potser anirem a votar acord per acord perquè hi ha diferències
entre això. I a les altres dues mocions votarem en contra. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies.
La Sra. Noemí Condeminas
Gràcies, bona nit. A veure, per on començo per deixar-me res. Començaré potser per la
moció del PSC. Nosaltres li donem molt, moltíssim valor a aquestes mocions i és per
aquest motiu que nosaltres sí que el punt 4 el votaríem en contra i li demanaríem la
votació per punts, però creiem que desvirtua completament aquesta moció. Per tant, no li
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demanarem i nosaltres la votarem en contra, perquè creiem que reprovar el Govern de la
Generalitat està fora de lloc en aquets cas. I, per tant, amb la mateixa conseqüència no
volem desvirtuar la seva, per tant tampoc deixarem desvirtuar la nostra i no acceptarem la
votació per punts de la nostra.
Dit això, com que no és personal, li vull dir senyor De las Heras, d’entrada, que agraeixo i
felicito que s’hagi quedat en el Ple i entomi un Ple complicat, de la mateixa manera que el
puc entomar jo. Però la majoria silenciosa veig que ha fet mutis por el foro. Per tant,
potser no són tanta majoria silenciosa. Però, bé, ho dic perquè també és una reflexió que
cal fer. Quan alguna cosa no ens interessa o no la volem sentir, marxem. Crec que és
una falta de respecte i, per tant, vagi per davant el meu respecte cap a vostè per quedarse aquí i donar la cara com ho fem qualsevol de nosaltres, com sempre.
Dit això, que és la part correcta. No pensava dir gaire cosa i ho poden corroborar els
meus companys; però, és clar, és que sempre soc de gallet fàcil. Llavors, vostè ha dit, a
veure que no em perdi jo, diu: tot s’investiga. Sis anys van trigar a investigar el cas
Bárcenas. Sis setmanes, el cas dels Jordis, tot sigui dit, llibertat pels Jordis. No patiu que
hi ha més tela. Del cas Bárcenas ni en parlo clar, aquest ja el sabem tots. La sentència
del cas NOOS, la sentència, al tanto! Que l’audiència provincial de Palma ha condemnat
a sis anys i tres mesos de presó i a una multa de 512.553 €, ho dic per ser súper curosa,
al senyor Undangarin. I on està senyor Undangarin? Passejant per Suissa. I on estan els
Jordis? A la presó. A veure si això també s’investiga perquè això passa i els altres no.
Aquests, els sona? Com estem de fotos, jo també en trec, aquests els sona? Sí? D’un no
en parlaré per respecte, que no és que me l’hagi merescut, però jo respecto. Però l’altre,
l’exvicepresident del Govern, el senyor Rodrigo Rato? Al qual ja se li atribueixen 14
delictes, 14. Alguns dels quals ja estan condemnats. I on està aquest senyor? M’ho
podeu dir? En llibertat. Doncs miri, no s’investiga tot, perquè si s’investigués tot aquest
senyor no estaria passejant. Dit això, vostè diu que és un referèndum il·legal, el 25 d’abril
del 2006 el senyor Rajoy, que llavors era líder de l’oposició, sort de l’hemeroteca i tirem
d’hemeroteca, li demanava al senyor Rodríguez Zapatero que celebrés un referèndum.
Què ha canviat? Jo només ho deixo aquí. És que no tinc ganes d’entrar més perquè no
val la pena. I, llavors, us recordeu d’aquella cançó que deia cualquier tiempo pasado fue
mejor? Tiempo pasado, tiempo actual... Doncs no, tristament avui no podem dir que
cualquier tiempo pasado fue mejor. I des d’aquí l’únic que volia fer jo avui era treure
aquesta fotografia, crec que amb aquesta fotografia es diu tot, absolutament tot. Perquè
la ministra aquesta setmana, si us plau, ha condecorat els senyors que van fer això. Jo no
entro en si eren capsulitis, dits trencats, un traumatisme cranial o un infart, millor que sigui
menys cosa. I des d’aquí el nostre escalf especial als companys més propers de Dosrius,
de Sant Iscle i Sant Cebrià. Jo només em quedo amb això i dic qui avui pot justificar això.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla passem a la votació. Però els demano la màxima brevetat,
perquè no podem anar allargant els debats, hi ha altres declaracions. Obrim paraula.
El Sr. Federico de las Heras
Bé, sembla que la senyora Condeminas i jo estem condemnats a entendre’ns. Bé, amb
els temes de la justícia en aquest país va igual per a tots, sinó que li diguin al senyor... A
veure, la justícia la imparteixen els jutges. La justícia la imparteixen els jutges. Ha posat
exemples, família Pujol..., ja he vist com ha corregut el tema. Són els mateixos tempos
que passen amb tothom. Són els mateixos tempos que li passarien a vostè o a mi si
féssim una altra cosa. Els tempos de la justícia són els que són, són els que són. El tema
dels Jordis, després en parlarem, perquè hi ha una altra moció; però els tempos de la
justícia són els que són. Intentar dir el contrari no és veritat, perquè la justícia no és
política. La justícia funciona com un poder independent. Motesquieu encara és viu,
encara és viu, malgrat que molts el vulguin matar. Motesquieu és viu. I aquest tema
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penso que és una precisió important. Les últimes fotos no les he vist perquè no portava
les ulleres de lluny, però ja les mirarem. Jo també tinc més fotos per ensenyar-li si... que
tinc hemeroteca i ben guardadeta. I em deixava alguna cosa; però, bé, li passo la paraula.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, molt breu. Només per dues coses. La primera, no veiem en què desvirtua la moció del
Govern el fet de retirar, bé, no de retirar, de votar per separat el punt setè, que no té res a
veure amb el tema de la condemna de la repressió policial a Catalunya, res a veure. I, a
més a més, quan el Govern té majoria suficient per guanyar la votació; per tant entenem
que en aquest cas podria mostrar una mica més de cintura política. No obstant això,
nosaltres, tot i no compartir aquest punt, votarem a favor de la moció. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tancar, si us plau.
La Sra. Noemí Condeminas
No, repeteixo. Vostè se sent quan parla? Dir-me que tots són iguals? Però si li estic
posant l’exemple. El cas Pujol o el cas Millet quan ha trigat? I tants altres casos. Jo li dic
que n’hi havia molts. No tinc cap problema a dir-ho, però no em dirà que som tots iguals
perquè no és veritat. No, no, d’iguals res. Miri, els Jordis. Ah, no, perdó, que són els que
estan a Suïssa.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla passem a les votacions. Comencem per la primera
declaració de les presentades, que és la declaració institucional presentada pel grup
municipal d’ICV-EUiA. No hi ha cap petició de votació per separat de punts, no? Entenc
això? Doncs la passem, si els sembla, la passem a votar la declaració del grup d’ICVEUiA.
El president sotmet a votació la declaració institucional presentada pel Grup Municipal
d’ICV-EUiA
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 15 vots a favor i 3 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Quedaria aprovada. Continuem, anem a la declaració institucional del PSC. Hi ha alguna
petició. Estaria d’acord la votació per punts? A veure, quina petició hi havia de votació per
separat per part del senyor De las Heras?
El Sr. Federico de las Heras
1, 2 i 3 en un bloc i la resta.
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El Sr. Jaume Oliveras
A veure, vostè vol votar per separat el primer, el segon i el tercer en un bloc. I la resta
igual. I després hi ha el quart... Per tant... Vostès estan d’acord a acceptar la votació per
punts. Per tant, si els sembla votem els tres primers punts... ah, això és el que no havia
entès, ho posa complicat, senyor De las Heras. Doncs, tenen raó, anem a votar el primer
punt, tenen raó.
El president sotmet a votació la declaració institucional presentada pel Grup Municipal del
PSC-CP per punts.
Resultat primer punt: No aprovat per 14 vots en contra i 4 vots a favor.
Primer punt
Els grups municipals del PSC-CP (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra.
Resultat segon punt: No aprovat per 13 vots en contra, 4 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Segon punt
Els grups municipals del PSC-CP (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i CUP-PA
(2 regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal del i PP (1 regidor) s’absté.
Resultat tercer punt: No aprovat per 14 vots en contra i 4 vots a favor.
Tercer punt
Els grups municipals del PSC-CP (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra.
Resultat quart punt: No aprovat per 15 vots en contra i 3 vots a favor.
Quart punt
Els grups municipals del PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
Resultat sisè i setè punt: No aprovat per 13 vots en contra i 5 vots a favor.
Cinquè i sisè punt
Els grups municipals d’ ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i la CUPPA (2 regidors) hi voten en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Queda rebutjada. I continuaríem ara amb la següent declaració institucional que és
presentada pel grup municipal d’ERC-AM-MES i PDeCAT-UNIÓ, en condemna de la
repressió policial de l’Estat a Catalunya. Es votaria sencera.
El president sotmet a votació la declaració institucional presentada pel Govern (ERC i
PDeCAT-UNIÓ)
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 15 vots a favor i 3 vots en contra.
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Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara tenim dues urgències presentades. Dues urgències presentades, una és una
declaració institucional del grup d’ICV-EUiA en defensa de l’educació com a eina de
cohesió.
Primer hauríem de votar la urgència, li sembla que passem a votar la urgència
directament, senyor Màxim Fàbregas? Doncs votem-ne la urgència. Sí, hi ha esmenes,
però primer ha de llegir la declaració.
El president sotmet a votació la urgència de la declaració institucional.
Resultat de la urgència: Aprovada per 18 vots a favor.
Votació de la urgència:
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA
(2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en defensa de
l'educació com a eina de cohesió
El senyor Màxim Fàbregas llegeix la declaració institucional següent:
“El desenvolupament d’una Educació pública, inclusiva i de qualitat a Catalunya ha estat
un objectiu compartit per una majoria de la societat catalana i per una majoria dels partits
polítics catalans en els darrers 40 anys de democràcia. La construcció d’una única xarxa
educativa que incorporés la diversitat social, cultural i lingüística de Catalunya com un
valor que permetés reforçar la comunitat ha evitat la creació de segregació educativa i,
per tant, de major exclusió social.
Tot i les retallades patides a l’educació pública i la consegüent manca de recursos
suficients com per desenvolupar un model més potent d’escola inclusiva, el fet que, avui,
Catalunya tingui un bon model educatiu i d’immersió lingüística reconegut
internacionalment és un èxit compartit per tota la comunitat educativa catalana dels
darrers 40 anys.
És, entre d’altres coses, gràcies a l’educació que les persones podem ser més
autònomes, més critiques i més felices. L’educació a Catalunya ha estat una eina de
promoció i de cohesió social com poques ha tingut Europa les darreres dècades. Per
exemple, avui, les escoles catalanes són una de les principals vies d’integració de les
famílies nouvingudes d’arreu del món. En aquest sentit, és indubtable que, tot i que els
fets socials i polítics que Catalunya està vivint afecten la dinàmica educativa dels nostres
centres, cal fer de nou confiança en la capacitat pedagògica de les educadores i els
educadors perquè puguin seguir educant els nostres infants i joves de la millor manera
possible.
Per això, les declaracions formulades en els darrers dies, a través dels mitjans de
comunicació, per destacats membres del govern espanyol i de les formacions polítiques
del PP i C’s, en què es titlla el sistema educatiu a Catalunya com un sistema adoctrinador
de l’independentisme i de l’anti-espanyolisme són un greu error i una simplificació
malintencionada. Se simplifica la realitat de manera interessada en equiparar l’educació
en una llengua amb l’adoctrinament en una ideologia. No és raonable intentar amagar la
incapacitat del govern central i els seus socis per resoldre el conflicte polític entre
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Catalunya i Espanya de manera dialogada fent una ofensiva de crítica generalitzada
contra el sistema educatiu català.
Aquesta és una errada que afecta greument a un sistema educatiu, ja prou sensible per
l’impacte de la situació social i política en que estem vivint d’ençà de l’inici de la crisi el
2009, i que només demostra un alt nivell d’ignorància sobre el funcionament del nostre
sistema educatiu, el currículum del qual ve predeterminat en més de dues terceres parts
pel govern central. Si el model curricular a Catalunya és adoctrinador, aleshores el
principal responsable hauria de ser el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
Constatem que no existeixen evidències consistents, més enllà d’un anecdotari breu
impossible de generalitzar, que les escoles a Catalunya siguin adoctrinadores o que
estiguin generant cap segregació dels nens i nenes en funció de l’opinió política dels seus
pares i mares.
Cap informe ni estudi, nacional o internacional, així ho constata. Els resultats del Servei
Educatiu de Catalunya i l’adquisició de les competències bàsiques són un exemple de
transparència amb la supervisió del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.
Són molts els informes i estudis que reflecteixen l’èxit reconegut internacionalment de
l’escola catalana i en català.
D’allò que sí tenim evidències és dels intents adoctrinadors que el govern espanyol del
PP, i ara amb el suport de C’s, pretén fer a les escoles catalanes. La LOMCE és un
instrument que va néixer, entre d’altres, amb aquesta voluntat. Només cal recordar les
paraules del ministre Wert en seu parlamentària, l’any 2012, quan va afirmar que
l’objectiu d’aquesta llei era “espanyolitzar els infants catalans”.
Les sospites infundades d’adoctrinament sovint es relacionen amb el model d’immersió
lingüística català. Aquestes declaracions públiques, que en el marc actual no fan cap bon
servei a la convivència i l’èxit educatiu a les escoles, resulten tota una provocació
innecessària. Novament es fereix un sistema educatiu que, en un termini molt curt de
temps, ha hagut de gestionar la complexitat dels efectes d’un terrible atemptat terrorista, i
d’una violència brutal sense precedents als seus equipaments per part de les forces de
seguretat de l’estat.
Afirmem, de forma contundent, que la instrumentalització de l’educació amb fins
partidistes hauria de ser una línia vermella que mai hauria de traspassar-se i que, amb
aquestes actuacions, s’allunyen encara més les oportunitats d’arribar al tan necessari
pacte educatiu.
En definitiva, l’escola catalana és convivència: la garanteix i la treballa dia a dia amb tots i
cadascun dels components de la comunitat educativa. Els atacs externs intenten trencarla i afavorir interessos polítics, mai pedagògics.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa
que l’ajuntament Ple prengui els següents:
ACORDS
Primer.- Afirmar que el sistema educatiu català és un exemple de llibertat, convivència,
democràcia i plurilingüisme que ens ha permès, i ens ha de continuar permetre, treballar
per la igualtat, l’èxit educatiu i la formació de persones critiques, lliures i autònomes.
L’escola catalana és i ha estat una eina de cohesió i promoció social indispensable a
Catalunya.
Segon.- Defensar la professionalitat dels equips educatius i afirmar que, conjuntament
amb l’autonomia de centre i la participació de la comunitat educativa, són el puntal del
sistema educatiu de Catalunya i garanteixen la pluralitat d’aquest.
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Tercer.- Exigir una rectificació pública a PP i C’s per les sospites infonamentades sobre
la qualitat del sistema educatiu a Catalunya, i un reconeixement explícit al professorat
català per la seva capacitat de reconèixer, valorar i fomentar la pluralitat d’idees i valors, i
la diversitat,en un marc de drets humans.
Quart.- Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
emprengui les accions judicials necessàries contra els seus autors.
Cinquè.- Expressar el nostre suport al model d’escola catalana en llengua i continguts
així com a tota la comunitat educativa davant d’aquests intents de descrèdit
malintencionats.
Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés i del
Senat, a les Associacions de mares i pares, al Consell escolar municipal del Masnou, a
les direccions i les AMPA dels centres educatius del municipi, a la FMC i ACM, i a CCOO,
UGT i USTEC i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de
l’Ajuntament”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha esmenes presentades, senyora Condeminas?
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, hem entrat unes esmenes que, si em permet, passo a llegir. La primera seria modificar
el quart punt de l’exposició de motius.
On diu: “Per això, les declaracions formulades en els darrers dies, a través dels mitjans
de comunicació, per destacats membres del Govern espanyol i de les formacions
polítiques del PP i C’s, en què es titlla el sistema educatiu a Catalunya com un sistema
adoctrinador de l’independentisme i de l’antiespanyolisme són un greu error i una
simplificació malintencionada.”
Posar: “Per això, les declaracions formulades en els darrers dies, a través dels mitjans de
comunicació, per destacats membres del Govern espanyol, com són els ministres Alfonso
Dastis i Iñigo Méndez de Vigo, i de les formacions polítiques del PP i C’s, en què es titlla
el sistema educatiu a Catalunya com un sistema adoctrinador de l’independentisme i de
l’antiespanyolisme són un greu error i una simplificació malintencionada.”
La següent esmena seria modificar el punt tercer de l’acord on es parla d’exigir la
rectificació pública del PP i C’s. Aquí nosaltres demanaríem exigir la dimissió dels
ministres Alfonso Dastis i Iñigo Méndez de Vigo.
On diu: “Tercer- Exigir una rectificació pública a PP i C’s per les sospites infonamentades
sobre la qualitat del sistema educatiu a Catalunya i un reconeixement explícit al
professorat català per la seva capacitat de reconèixer, valorar i fomentar la pluralitat
d’idees i valors, i la diversitat, en un marc de drets humans.”
Posar: “Tercer- Exigir la dimissió dels ministres Alfonso Dastis i Iñigo Méndez de Vigo,
així com una rectificació pública a altres dirigents o persones que han tingut
responsabilitats polítiques per les sospites infundades sobre la qualitat del sistema
educatiu a Catalunya i un reconeixement explícit al professorat català per la seva
capacitat de reconèixer, valorar i fomentar la pluralitat d’idees i valors, i la diversitat, en un
marc de drets humans.
I la tercera modificar el punt d’acord cinquè.
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On diu “Cinquè- Expressar el nostre suport al model d’escola catalana en llengua i
continguts així com a tota la comunitat educativa davant d’aquests intents de descrèdit
malintencionats.”
Posar: “Cinquè- Expressar el nostre suport al model d’escola catalana en llengua i
continguts així com a tota la comunitat educativa davant d’aquests intents de descrèdit
malintencionats, amb declaracions inadmissibles i afirmacions falses i infundades amb
voluntat de manipular l’opinió pública i desprestigiar l’escola catalana.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del ponent?
El Sr. Màxim Fàbregas
Per explicar a la resta de regidors i al públic assistent que nosaltres estem d’acord a
acceptar la modificació a l’exposició de motius incorporant el nom dels ministres Dastis i
Méndez de Vigo.
També estem d’acord a modificar el punt d’acord cinquè introduint les modificacions que
no alteren substancialment el redactat inicial. I tampoc tenim cap inconvenient pel que fa
referència a l’acord tercer de demanar la dimissió dels ministres Dastis i Méndez de Vigo,
però sí que discrepem en què la rectificació pública que el Govern planteja dirigir a altres
dirigents i persones també incorpori al PP i C’s com estructures polítiques perquè
entenem que aquestes declaracions no són declaracions de persones aïllades, sinó que
responen a estratègies polítiques de partits que s’han de condemnar i, per tant, aquesta
rectificació s’ha d’incorporar. De manera que, tal com els havia dit en el procés de
negociació, nosaltres acceptaríem aquest tercer si després de rectificació pública
s’incorporés a PP, C’s i a continuació i altres dirigents o persones que han tingut
responsabilitats polítiques. En cas contrari, podríem dir, com ha dit abans la regidora, que
no ho podríem acceptar perquè altera greument la nostra moció i no estem disposats a
acceptar-ho. No és el cas, eh.
La Sra. Noemí Condeminas
A veure, nosaltres, si posem sigles hauríem de posar també el PSOE, perquè antigues
polítiques i responsabilitats polítiques en educació també hi ha sigut. O no els posem com
fèiem nosaltres o els posem a tots.
El Sr. Màxim Fàbregas
Perdona, és que no estem parlant de polítiques antigues. Estem parlant dels fets que han
succeït en les darreres setmanes i com a molt en el darrer mes i en aquests fets els
portaven en llista PP, C’s i alguns responsables polítics, saps qui poden ser del PSOE. O
exresponsables polítics, però no a l’organització en concret.
La Sra. Noemí Condeminas
Perdó, hi ha hagut persones amb antigues responsabilitats que aquesta setmana han fet
declaracions. Líders antics del PSOE.
El Sr. Màxim Fàbregas
Però ja s’incorpora quan es diu a altres dirigents o persones que han tingut
responsabilitats polítiques. En aquest sac, ja hi entren aquests. És el nostre parer.
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La Sra. Noemí Condeminas
Així és com ho estàvem demanant nosaltres. Nosaltres estàvem demanant que posi
persones que han tingut responsabilitats polítiques.
El Sr. Màxim Fàbregas
I nosaltres mantenim... sembla un diàleg de besugos. Nosaltres mantenim, tal com té la
nostre moció en el seu acord tercer, que a més a més d’aquestes persones amb
responsabilitat polítiques, les organitzacions PP i C’s també estiguin obligades a rectificar.
Sinó ja imposareu la vostra majoria.
La Sra. Noemí Condeminas
Val, doncs nosaltres, bé, vostè accepta aquestes, però jo mantinc viva l’esmena.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, doncs, posats a fer, rebutgem totes les esmenes i votem-les totes i ja està. És que
això és un contrasentit.
El Sr. Jaume Oliveras
Portem 48 hores perdent el temps amb les seves declaracions i les nostres per arribar a
un consens i és molt difícil poder arribar a un consens.
El Sr. Màxim Fàbregas
Jo crec que ha quedat ben evident qui té cintura i qui no la té.
El Sr. Jaume Oliveras
No es posi com a exemple de cintura, perquè la veritat és que portem dos dies que hem
acabat una mica marejats.
El Sr. Màxim Fàbregas
En tot cas, serà la seva responsabilitat.
El Sr. Jaume Oliveras
Evidentment, que és la meva responsabilitat, però hi ha moltes feines a fer durant dos
dies i no podem, evidentment, centrar-nos en qüestions de detall que a vegades ratllen el
ridícul.
El Sr. Màxim Fàbregas
El ridícul, en tot cas, serà de qui les proposa.
El Sr. Jaume Oliveras
Evidentment, evidentment. Passem a votar les esmenes.
El president sotmet a votació les esmenes presentades pels grups municipal d’ERC-AMMES i PDeCAT-UNIÓ
Resultat: S’aprova per 11 vots a favor, 3 vots en contra i 4 vots d’abstenció.
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Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Quedarien incorporades.
La declaració institucional amb les esmenes queda com segueix:
“El desenvolupament d’una Educació pública, inclusiva i de qualitat a Catalunya ha estat
un objectiu compartit per una majoria de la societat catalana i per una majoria dels partits
polítics catalans en els darrers 40 anys de democràcia. La construcció d’una única xarxa
educativa que incorporés la diversitat social, cultural i lingüística de Catalunya com un
valor que permetés reforçar la comunitat ha evitat la creació de segregació educativa i,
per tant, de major exclusió social.
Tot i les retallades patides a l’educació pública i la consegüent manca de recursos
suficients com per desenvolupar un model més potent d’escola inclusiva, el fet que, avui,
Catalunya tingui un bon model educatiu i d’immersió lingüística reconegut
internacionalment és un èxit compartit per tota la comunitat educativa catalana dels
darrers 40 anys.
És, entre d’altres coses, gràcies a l’educació que les persones podem ser més
autònomes, més critiques i més felices. L’educació a Catalunya ha estat una eina de
promoció i de cohesió social com poques ha tingut Europa les darreres dècades. Per
exemple, avui, les escoles catalanes són una de les principals vies d’integració de les
famílies nouvingudes d’arreu del món. En aquest sentit, és indubtable que, tot i que els
fets socials i polítics que Catalunya està vivint afecten la dinàmica educativa dels nostres
centres, cal fer de nou confiança en la capacitat pedagògica de les educadores i els
educadors perquè puguin seguir educant els nostres infants i joves de la millor manera
possible.
Per això, les declaracions formulades en els darrers dies, a través dels mitjans de
comunicació, per destacats membres del govern espanyol, com són els ministres Alfonso
Dastis i Íñigo Méndez de Vigo, i de les formacions polítiques del PP i C’s, en què es titlla
el sistema educatiu a Catalunya com un sistema adoctrinador de l’independentisme i de
l’anti-espanyolisme són un greu error i una simplificació malintencionada. Se simplifica la
realitat de manera interessada en equiparar l’educació en una llengua amb
l’adoctrinament en una ideologia. No és raonable intentar amagar la incapacitat del
govern central i els seus socis per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya
de manera dialogada fent una ofensiva de crítica generalitzada contra el sistema educatiu
català.
Aquesta és una errada que afecta greument a un sistema educatiu, ja prou sensible per
l’impacte de la situació social i política en que estem vivint d’ençà de l’inici de la crisi el
2009, i que només demostra un alt nivell d’ignorància sobre el funcionament del nostre
sistema educatiu, el currículum del qual ve predeterminat en més de dues terceres parts
pel govern central. Si el model curricular a Catalunya és adoctrinador, aleshores el
principal responsable hauria de ser el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
Constatem que no existeixen evidències consistents, més enllà d’un anecdotari breu
impossible de generalitzar, que les escoles a Catalunya siguin adoctrinadores o que
estiguin generant cap segregació dels nens i nenes en funció de l’opinió política dels seus
pares i mares.
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Cap informe ni estudi, nacional o internacional, així ho constata. Els resultats del Servei
Educatiu de Catalunya i l’adquisició de les competències bàsiques són un exemple de
transparència amb la supervisió del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.
Són molts els informes i estudis que reflecteixen l’èxit reconegut internacionalment de
l’escola catalana i en català.
D’allò que sí tenim evidències és dels intents adoctrinadors que el govern espanyol del
PP, i ara amb el suport de C’s, pretén fer a les escoles catalanes. La LOMCE és un
instrument que va néixer, entre d’altres, amb aquesta voluntat. Només cal recordar les
paraules del ministre Wert en seu parlamentària, l’any 2012, quan va afirmar que
l’objectiu d’aquesta llei era “espanyolitzar els infants catalans”.
Les sospites infundades d’adoctrinament sovint es relacionen amb el model d’immersió
lingüística català. Aquestes declaracions públiques, que en el marc actual no fan cap bon
servei a la convivència i l’èxit educatiu a les escoles, resulten tota una provocació
innecessària. Novament es fereix un sistema educatiu que, en un termini molt curt de
temps, ha hagut de gestionar la complexitat dels efectes d’un terrible atemptat terrorista, i
d’una violència brutal sense precedents als seus equipaments per part de les forces de
seguretat de l’estat.
Afirmem, de forma contundent, que la instrumentalització de l’educació amb fins
partidistes hauria de ser una línia vermella que mai hauria de traspassar-se i que, amb
aquestes actuacions, s’allunyen encara més les oportunitats d’arribar al tan necessari
pacte educatiu.
En definitiva, l’escola catalana és convivència: la garanteix i la treballa dia a dia amb tots i
cadascun dels components de la comunitat educativa. Els atacs externs intenten trencarla i afavorir interessos polítics, mai pedagògics.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa
que l’ajuntament Ple prengui els següents:
ACORDS
Primer.- Afirmar que el sistema educatiu català és un exemple de llibertat, convivència,
democràcia i plurilingüisme que ens ha permès, i ens ha de continuar permetre, treballar
per la igualtat, l’èxit educatiu i la formació de persones critiques, lliures i autònomes.
L’escola catalana és i ha estat una eina de cohesió i promoció social indispensable a
Catalunya.
Segon.- Defensar la professionalitat dels equips educatius i afirmar que, conjuntament
amb l’autonomia de centre i la participació de la comunitat educativa, són el puntal del
sistema educatiu de Catalunya i garanteixen la pluralitat d’aquest.
Tercer.- Exigir la dimissió dels ministres Alfonso Dastis i Íñigo Méndez de Vigo, així com
una rectificació pública a altres dirigents o persones que han tingut responsabilitats
polítiques per les sospites infundades sobre la qualitat del sistema educatiu a Catalunya, i
un reconeixement explícit al professorat català per la seva capacitat de reconèixer,
valorar i fomentar la pluralitat d’idees i valors, i la diversitat,en un marc de drets humans.
Quart.- Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
emprengui les accions judicials necessàries contra els seus autors.
Cinquè.- Expressar el nostre suport al model d’escola catalana en llengua i continguts
així com a tota la comunitat educativa davant d’aquests intents de descrèdit
malintencionats, amb declaracions inadmissibles i afirmacions falses i infundades amb
voluntat de manipular l’opinió pública i desprestigiar l’escola catalana.
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Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés i del
Senat, a les Associacions de mares i pares, al Consell escolar municipal del Masnou, a
les direccions i les AMPA dels centres educatius del municipi, a la FMC i ACM, i a CCOO,
UGT i USTEC i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de
l’Ajuntament.”
El Sr. Jaume Oliveras
Ara passaríem a la moció. Obriríem el torn d’explicació de vot.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies, senyor alcalde. Com li deia el senyor Màxim abans, això del PP vamos, no sé
si és un somni o un malson, però bé. En tot cas, seré molt breu en l’explicació resumint
tot el que ha exposat tan profusament. Vostè, que no el presumeixo catòlic practicant,
acaba de fer un acte de fe amb l’escola catalana. Em sembla molt bé i està en el seu dret
de fer un acte de fe, però no sé, jo personalment no faig un acte de fe per res. És més, ho
discutiria o intentaria entendre-ho tot. Davant les manifestacions que s’han fet, no he
seguit molt el cas, però davant les manifestacions que s’han fet d’adoctrinament en
determinats casos d’escoles catalanes, no s’han fet. Doncs, com a qualsevol entitat,
doncs, són temes que s’investiguen. Si són certes? Doncs palo a la cabeza a qui pertoqui
i si són falses palo a la cabeza a qui hagi de denunciar. Això com aquí, com a tot. En tots
els temes, com tots els temes, no existeixen actes de fe i per això tenim l’altra inspecció,
perquè verifiqui les coses a l’escola i a tots els àmbits de la nostra vida. Per això tenim els
nostres administratius. El que s’ha de fer dins els seus cauces si algú pensa que s’està
fent adoctrinament en aquesta o en aquella escola, això s’ha d’investigar. Si és un tema
que no correspon a l’escola ensenyar coses que són fora de l’àmbit escolar, que és dins
l’àmbit privat, doncs no s’han d’ensenyar a l’escola. Després cadascú a casa seva
educarà o adoctrinarà el millor que vulgui per als seus fills, això ja és cosa de cadascú,
però les escoles han de complir l’objectiu pel qual estan i no ens hem d’espantar perquè
s’obri un expedient o trenta expedients. No ens hem d’espantar, al contrari, hem d’estar
perquè els temes es facin ben fets, en aquest i en altres àmbits. Per això, li deia senyor
Màxim que no entenc aquest acte de fe que és tot el seu relat. Li entenc perquè, bé,
vostè ha estat professor i entenc l’enyorança, però hem de ser una mica justos i demanar
que la inspecció faci la seva feina, perquè hi ha indicis d’algunes coses, doncs, no té res
d’especial fora del context, ara que tot sembla ser que s’està desquiciant per sobre del
que toca. Només això, la nostra votació serà en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Per part de la CUP?
El Sr. Dídac Miró
Molt breu, senyor De las Heras. Normal que doni la seva confiança a l’educació pública,
quan les polítiques del seu partit s’han dedicat a carregar-se-la des de fa moltíssims anys.
Normal que no hi confiï. Jo, amb l’educació que vostès promouen pública, tampoc.
Òbviament, la CUP si, sí que dona tota la confiança del món a l’educació pública, moltes
coses a esmenar, òbviament, de la llei d’educació, moltes coses però no aquesta.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de C’s? No, C’s no hi són. Per part del Govern.
La Sra. Noemí Condeminas
Gràcies, bona nit. Aquí som una mostra, hi ha moltes edats variades i crec que tots hem
anat a escola. Si quiere se lo digo en castellano para que vea que lo domino también. No,
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no tengo ningún problema, en inglés por desgracia en mi época había menos y lo domino
menos. Els meus fills ja el dominen perfectament. Model d’immersió lingüística. Tres
llengües, tres o quatre o més, val? Els seus fills crec que van a l’escola i no sé si estan
adoctrinats, els meus segur que no. Jo és, només, veure la pluralitat que hi ha aquí,
mostra que l’escola no adoctrina. Casos puntuals? A tot arreu. I d’adoctrinament
espanyolista també. I d’adoctrinament d’altres tipus també. Però agafar casos puntuals
que no dic pas que no n’hi hagi en algun lloc, vull dir, que jo no aniré a defensar el que no
és palpable i matxacar o carregar-se tot un sistema, em sembla una aberració. Dit això,
com a vostè li agraden les dades, jo li dic, miri, agafant les notes de selectivitat de
l’assignatura de llengua castellana del 2015-2016, això són... estan penjades oficial. La
mitjana espanyol és un 6,37. A Madrid, que sembla que allà no adoctrina, la mitjana és de
6,11 i a Catalunya els adoctrinats han tret un 6,47. Jo crec que no cal dir res més. Però,
dit això, sí que hi ha una petita reflexió. A vostè els molesta tremendament això i, en
canvi, no els molesta i he tret un exemple perquè m’he estat realment moltes hores
preparant coses per a aquest Ple. En el llibre de biologia i geologia de tercer d’ESO de
l’editorial SM diu: Estudis científics posen de manifest que l’homosexualitat i la
heterosexualitat no són equiparables des del punt de vista de la salut. Això es deu a la
pròpia naturalesa de la relació homosexual que suposa assumir un major risc i sol
associar-se a la multiplicitat de parelles. Amb aquesta aberració es descriuen les
relacions homosexuals en un llibre, que sembla ser que al PP no li molesta. I, en canvi,
segons què sí que li molesta. Per què faig aquesta reflexió? D’aquesta n’hi ha la tira i si
vol després els hi dono. Aquí, quan parlem i no ens ho preparem, com ha fet vostè o com
puc fer jo moltes vegades, ens surt el que portem a dintre. Us heu quedat amb a quién lo
haga mal palo a la cabeza? Palo a la cabeza? A mi m’agafen ganes de plorar ara mateix.
Què vol dir palo a la cabeza? Amb la que està caient i vostè diu palo a la cabeza? A mi
em sembla molt greu per part d’un demòcrata fer aquesta simple afirmació. Per tirar per
terra tot un tema de... Jo no tinc res més a dir. I, ara, per dir una altra cosa. Vostè abans
ens ha titllat de poca cintura política, doncs miri, jo li dic una cosa, porto preparat, i això sí
que ho vull dir perquè vegi que no tinc cap problema, amb un color ni amb altra només
em remeto al tema de la llengua amb la intervenció que aquesta setmana ha fet el diputat
Joan Mena d’En Comú Podem, que és fantàstica, els set minuts de rèplica i de defensa
de l’escola catalana. Perquè vegi la falta de cintura, senyor Màxim, no en tinc gens de
falta de cintura. Més igual el color polític. Simplement, quan una cosa ens agrada o no
ens agrada l’acceptem o no l’acceptem. A mi em sap greu que no li agradi que no li
accepto alguna cosa, però jo no tinc cap problema a dir-ho. Els ho repeteixo i li recomano
també a vostè, miri-se’l perquè val la pena. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor De las Heras, efectivament, no sóc, com vostè diu,
catòlic practicant. No em fa res reconèixer-ho i, per tant, el que he fet, malgrat el que
vostè afirma, no és un acte de fe sinó que és un acte de racionalitat. Suposo que vostè ho
sap, però si no li ho explico. Els meus fills han anat a escola pública catalana, jo, com
vostè ha dit, he treballat molts anys a l’escola pública catalana i, per tant, quan parlo,
parlo no d’oïda sinó per coneixement de causa.
Vostè, deia bé, si s’han fet coses mal fetes s’han d’investigar i jo li contesto que, segons
un informe que ha publicat l’Associació d’Inspectors de Catalunya, que agrupa més del 90
% dels professionals, diuen que aquestes acusacions són maldestres, estan
absolutament infundades. I li posaré una mostra d’alguns dels intents incendiaris que la
moció denuncia, per si vostè no les coneix. Una de les afirmacions que més ha indignat el
professorat català ha estat la del líder del PP a Catalunya, que segurament vostè el
coneix, Xavier Garcia Albiol, que el passat dissabte va dir a Santa Coloma de Gramenet
que a moltes escoles s’ensenya a odiar Espanya.
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Tampoc podem oblidar els dos requeriments als quals sí que fa esment la moció que ha
fet el ministre d’Educació Iñigo Méndez de Vigo, per demanar explicacions al
Departament d’Ensenyament sobre suposades denúncies per actes d’adoctrinament en
aules catalanes. El ministre ha d’informar d’aquest requeriment al Congrés dels Diputats
responent a una pregunta del diputat Toni Cantó, C’s, que no hi són, en la qual els
criticava a vostès i al PSOE per haver alimentat el monstruo nacionalista catalán con su
permisividad. Cantó va instar el ministre a treballar perquè l’educació que afirmà “impone
los independentistas no sea una fábrica de crear robots que solo piensan en lo que ellos
quieren que piensen”. Han tingut tan èxit aquestes actuacions de PP i C’s que han
aconseguit que els principals agents de la comunitat educativa catalana hagin sortit en
tromba contra aquestes acusacions i qualifiquin de manipulació i atacs aquests
missatges. Creiem, i això és el que més ens preocupa, que darrera aquestes actuacions
no hi ha un veritable interès per millorar l’educació a Catalunya, sinó que l’objectiu
fonamental és intentar acabar amb un sistema educatiu que, com diu la moció, ha estat
reconegut internacionalment. I aquesta mateixa opinió la comparteix la FAPAC, que segur
que vostè n’ha sentit parlar, que va emetre un comunicat al respecte del qual llegiré una
part molt breu:
Com a Federació que representa prop de 500.000 famílies d’alumnes a Catalunya, no és
moco de pavó, la FAPAC és coneixedora de les mancances i necessitats de l’escola i
també dels grans esforços que fan els equips directius i docents per mantenir la qualitat
educativa. La desinversió progressiva i la privatització de serveis educatius són els grans
problemes que pateix l’educació catalana i pretendre derivar el debat cap a unes altres
qüestions és voler amagar la realitat. Novament, sota unes noves consignes que res
tenen a veure amb la millora de l’educació i que estan fora de lloc. Les declaracions
escoltades aquests dies contra el sistema educatiu català no parlen de problemes socials
o educatius. Només tracten de desestabilitzar un sistema que funciona des de fa anys.
Els problemes es resolen treballant, no escampant mentides tòxiques i lamentables i, més
encara, quan qui les escampa és perfectament coneixedor de la falsedat d’allò que
afirma. Queda, doncs, clar quin és el veritable objectiu que persegueixen les actuacions
que denuncia la moció i, per això, nosaltres és obvi que hi votarem a favor.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla, passem a la votació. Hi ha alguna novetat? Doncs
amb la brevetat que el caracteritza, si us plau.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, sí i tant. No, a veure, aquí sembla que jo sigui aquí el que ha de purgar els mals de
tothom. A mi tampoco me hagan poner todos. Ara, jo penso que la senyora Noemí, que jo
penso que és molt sensible i em consta que ho és, hi ha coses que li afecten més que
unes altres. I jo, n’hi ha una que la conec, doncs, també sé com és. I aquí sembla que
s’hagi dit o s’hagi deixat de dir. Aquí l’únic que he dit és que les actuacions que es
creguin que s’han fet per adoctrinar, i a més és una opinió meva, perquè jo no sé d’on
han sortit si era un líder polític ha dit una cosa o una altra. No sé si és una postura oficial
del partit, que jo crec que no, i aquí ho donen com si fos una postura oficial del PP, que
l’educació a Catalunya el PP no té cap postura d’aquest tipus, ni molt menys. Ara, el que
he dit, i ho repeteixo, és que en casos determinats el que és l’ensenyament dels nens
està excedit del que correspon a un mestre i s’estan explicant coses que corresponen
més aviat a ideologies polítiques i tenim bastants proves d’això que ha passat? No dic
que sigui generalitzat, però en tenim bastants proves, jo els he vist. Doncs, ja s’ho
miraran. Doncs, el que s’ha de fer per l’altra inspecció atacar-les i ja està. Si vostè té un
cas del llibre, que no sé quin llibre ha mirat de no sé què de la homosexualitat, doncs
escolti’m, si vostè veu això el que ha de fer és denunciar-ho. I ja està, és que és el que ha
de fer, és la seva obligació. És més, vostè que sap la lectura? que és faci un escrit de
denúncia, si pensa que això és una fòbia o el que sigui. I lo del palo a la cabeza és una
expressió, quién lo haga mal palo a la cabeza, sea uno sea otro. M’és igual, denunciï el
que sigui i palo en la cabeza para el también, a ver si nos entendemos. És per anar
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centrant una mica el tema, perquè aquí sembla que els temes s’estan desquiciant, que
estan tots vostès molt sensibles i penso que els temes toca centrar-los. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, també amb la brevetat que el caracteritza.
El Sr. Màxim Fàbregas
Efectivament, estic tan sensible Federico que estic a punt de plorar, però jo et compraria
l’argument que les declaracions són a títol personal i que no estan compartides pel partit
si una vegada l’Albiol faci aquesta barbaritat dirigents importants del partit en l’àmbit
estatal haguessin dit Albiol, ets un bocazas, tanca aquesta boca. Però no he vist això
enlloc. Per tant, entenc que responen a estratègies de partit.
El Sr. Jaume Oliveras
També per al·lusions, senyora Condeminas, i tanquem.
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, no vagi per endavant que és cert que en aquest tema és C’s qui s’ha posat a la dreta
de la dreta, que això jo ja no sabia bé... És més, tirant d’hemeroteca com dèiem abans,
recordeu que C’s, quan va néixer, va dir que era l’esquerra espanyola. Jo no sé què se
n’ha fet d’aquesta esquerra espanyola. Perquè més a la dreta no poden estar, però sí que
és cert que el PP i vostè, sí, sí són la majoria silenciosa que han marxat, però vostè
també podria dir, escolti, jo no estic d’acord amb el que C’s diu i veig que vostè continua.
Jo, la reflexió sensible o no sensible i si ho soc, doncs, enhorabona. Jo li dic que el dia 1
vaig fer el que creia que havia de fer. No vaig poder veure gairebé cap imatge, i és cert
que el dia 2, amb la meva gran sensibilitat, que no sé si és que això algú li pot molestar o
no, jo veient les imatges vaig plorar i molt. Moltíssim, com crec que molta gent. I
l’endemà, el dia 3, enlloc de plorar estava rabiosa i, bé, això és com un dol que un ha de
fer i, és clar, cadascú té fases. Bé, doncs jo soc com soc. Jo només he dit aquí que lo del
palo a la cabeza em semblava desafortunat; però, sobretot, el que estava dient és que
crec que li ha sortit de dintre. Que no ho ha hagut de rumiar, que vostè diu: esto no me
gusta palo a la cabeza. Però és clar, amb la que està caient... No sé on tinc la foto,
perquè en trauré una que no toca altra vegada. Escolti’m, és que ja nos han dado palo a
la cabeza. Llavors, jo li demano que no és un tema de sensibilitat cap a la senyora Noemí
Condeminas, és una tema de sensibilitat cap al moment que estem vivint.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Deu segons.
El Sr. Federico de las Heras
No, no cinc segons. Senyora Condeminas, no vegi fantasmes on no n’hi ha. Ja està.
El Sr. Jaume Oliveras
Val, moltes gràcies. Anem a votar la moció d’ICV-EUiA.
El president sotmet a votació la declaració institucional presentada pel Grup Municipal
d’ICV-EUiA
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor i 1 vot en contra.
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Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Darrera declaració presentada d’urgència per exigir la llibertat dels detinguts, Jordi
Sánchez i Jordi Cuixart.
El president sotmet a votació la urgència de la declaració institucional.
Resultat de la urgència: Aprovada per 18 vots a favor.
Votació de la urgència:
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA
(2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i
PDeCAT-UNIÓ exigint la llibertat dels detinguts
La senyora Sílvia Folch llegeix la declaració institucional següent:
“El passat dilluns 17 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De
nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg
i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar
persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet
que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la
Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després
de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres...
Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni;
que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat
democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de
comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació;
que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que
vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és
còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una
dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat
civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament del Masnou
ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana,
Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
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SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret
a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma
il·legal.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al
Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació
de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció, així com fer-los
públics a través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.”
El Sr. Jaume Oliveras
Hi ha esmenes presentades?
El Sr. Màxim Fàbregas
Són esmenes que no entenc que desvirtuïn el contingut de la declaració institucional, sinó
que el que fan, o almenys aquesta és la nostra intenció, és completar-la. La majoria són a
l’exposició de motius i després n’hi ha quatre que fan referència als acords.
La primera diu:
Afegir com a paràgraf segon i tercer de l’exposició de motius, segons l’autor la proposta
que va motivar la detenció no era una protesta pacífica, sinó que buscava la protecció
dels alts càrrecs i institucions catalanes afectades per l’operació policial i estava
coaccionant impedint als agents investigadors complir les ordres del jutge. És
inversemblant que la narració d'aquests fets distorsioni la realitat dels dies 20 i 21 de
setembre, on les manifestacions no només van ser pacifiques sinó que els presidents
d’aquestes entitats, encausats per sedició (acusació pròpia de conflictes bèl·lics) van ser
precisament els qui van mediar amb els agents de la Guàrdia Civil i van conduir la
protesta per vies democràtiques de defensa de la Ilibertat d’expressió i de reunió.
Segona, afegir com a paràgraf 8è i 9è si hem denunciat que aquesta causa era una
acció politicojudicial desproporcionada que suposava un atac a les Ilibertats d'expressió i
de reunió. Si hem considerat injustificable la investigació de persones actives de la
societat civil catalana, que en lot moment han defensat una actitud cívica, pacifica i
democràtica en les mobilitzacions del 20 i 21 de setembre, ara expressem que la
mesura cautelar limitativa del dret a la llibertat adoptada en aquest procés penal hauria
d’exigir I’existència d'indicis raonables de delicte i, per tant, jurídicament no se sosté;
democràticament, és una aberració; moralment, és indigna i, estratègicament, és un
greu error que ens allunya d'una solució política basada en el diàleg.
Afirmem que les llibertats d'expressió, reunió i manifestació, i d’altres que han estat
vulnerades les darreres setmanes a Catalunya, com les d’informació, correspondència i
privacitat, suposen un atac als drets democràtics més fonamentals sobre els quals se
sustenten les organitzacions democràtiques.
Tercera, afegir, com a paràgraf onzè: Reprovem que decisions inoportunes contribueixin
a augmentar la tensió social i provoquin fractures en la convivència en els nostres pobles
i ciutats. Volem diàleg. Volem un acord. No volem alimentar una espiral de reacció o
actuacions extremades que posin en perill les voluntats, les iniciatives, per construir els
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espais de diàlegs que tots plegats necessitem amb urgència.
Quarta, afegir com a proposta d’acord quart: Exigir que s'aturin les investigacions
politicojudicials com un dels passos necessaris per al restabliment de la normalitat
democràtica i institucional.
Cinquena, afegir com a proposta d’acord cinquè: Rebutjar la judicialització de la vida
política amb què I’Estat espanyol dona resposta a un conflicte polític que requereix
solucions dialogades i democràtiques i exigir una efectiva separació de poders.
Sisena, afegir, com a proposta d’acord sisè: Fer una crida a respondre de manera
coordinada i continuada davant de qualsevol acció que conculqui els drets fonamentals
sense descartar cap forma pacifica i consensuada de mobilització i resposta de país.
Setena, afegir, a l'actual proposta d’acord cinquè: Informar la Federació de Municipis de
Catalunya i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de I’Ajuntament.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la ponent, si us plau?
La Sra. Sílvia Folch
Sí, tal com indicava la meva companya, la senyora Condeminas, parlant de cintura li
acceptarem totes les esmenes.
El Sr. Jaume Oliveras
Obriríem torn de paraula: senyor De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Bé, aquí, de fet, no hi ha gaire cosa a comentar. Aquí s’està intentant, o sigui, hi ha tema
de fons a comentar, però s’està derivant per un derrotero que no és el que toca. Jo li
comentaria, quan ha llegit la moció en el punt quart és demanar a les institucions
europees que no continuïn donant l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una
dictadura. Bé, doncs Europa ens dóna tot el seu suport. Segurament, tot Europa deu ser
una dictadura, tot Europa deu ser una dictadura. Potser que això s’ho facin mirar. Aquí el
tema és que han detingut dos senyors un jutge o una jutgessa per uns motius
determinats. Igual que n’han detingut a tants altres per tants altres motius determinats. En
aquest país, la justícia, agradi o no agradi, té la separació de la política, agradi o no
agradi. I això és així, molts intenten matar Montesquieu, però no ho aconseguiran. Al
revés, Montesquier s’està fent cada cop més alt i més fort, que seria l’objectiu de tots els
demòcrates. Qüestió, deixin fer a la justícia el que li pertoca a la justícia. No, no senyora
Miras, la culpa la té el seient perquè no em puc posar d’una altra manera. Llavors, és clar,
si em giro ho veig malament, ja faré un esforç, ja faré un esforç. O sigui, no fem perquè
no és així i vostès ho saben també, no és cap cas, no és una atenció política perquè en
un país, perquè Espanya, país democràtic de la Unió Europea, no existeixen les
detencions polítiques. Això existeix a Cuba, a Veneçuela i a tercers països. No existeix
aquí. Com comentava, mirin les reaccions que ha tingut Europa. A veure, és que s’està
demanant que Europa digui el que vostès volen dir. Miri, la justícia té els seus temps, les
seves formes, la seva rapidesa o la seva lentitud, però la justícia, tard o d’hora, funciona. I
el que hem de fer és confiar en la justícia. Si aquestes persones han estat detingudes, no
sé, jo vaig veure una foto que estaven a sobre d’un cotxe de la Guàrdia Civil trencat que
havien impedit l’accés a una secretària judicial dins de l’escorcoll de l’ANC, etc. Bé, el
jutge ho resoldrà, no és assumpte meu. El que s’ha de fer és deixar al jutge fer la seva
feina. Ells tindran les seves garanties com té tothom, tindran els seus drets i les seves
obligacions. Ells, nosaltres i els de més enllà. Tothom igual davant la llei.
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El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé, senyor De las Heras. Passaríem al grup PSC, senyor Suñé té la paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Al nostre grup ens agradaria fer una prèvia abans del
posicionament i aquesta prèvia estaria destinada a posar damunt la taula els dubtes
raonables que tenim amb una situació molt complexa jurídicament i també emotivament.
El primer que cal dir és que tenim dubtes raonables que el tipus aplicable al presumpte
delicte en el qual s’encardinen les accions dels senyors Jordi Cuixart i Jordi Sánchez,
sigui el tipus de sedició, que és el primer dubte.
El segon a destacar, és el dubte raonable sobre si la competència per jutjar el delicte de
sedició, en cas d’existir-hi, correspondria a l’Audiència Nacional o aquesta s’hauria
d’inhibir als jutjats d’instrucció de Barcelona.
El tercer dubte raonable és si la presó preventiva figura qüestionada dins el món jurídic,
perquè obvia la presumpció d’innocència si està emprada amb la proporcionalitat i la
instrumentalitat corresponent. Sobre l’oportunitat de la mesura, ja els asseguro que no
tenim cap dubte que no ha estat oportuna. I parlem de dubtes raonables, perquè hi ha
interpretacions contradictòries d’aquests extrems de persones amb coneixements jurídics
molt superiors al nostre. És, per tant, una decisió molt polèmica que supera amb escreix
les capacitats d’aquest ponent. Aquests dubtes raonables, única i exclusivament
atemperen el nostre posicionament i condicionen la nostra resposta, però en cap cas
creiem que posin el dubte l’estat de dret. I volíem deixar-ho clar. Creiem en la separació
de poders. Una altra cosa és que el funcionament de l’estat de dret sigui millorable, que
no ho dubtem, i a més a més treballem per assolir-ho, treballem per canviar.
També volem, però, posar damunt la taula la contínua contradicció en el grup de CiU, ara
amb el nou barret de PDCAT, però amb els mateixos caps aquí i allà. Què manté amb
aquest tema. Contradicció palesa, especialment en els diferents criteris defensats en
situacions versemblants. Ens referim específicament als fets d’assetjament al Parlament
del juny de 2011. Assetjament sobre el qual el Govern de la Generalitat va demanar tres
anys de presó per a vint participants d’aquest assetjament per les extraordinàries
mesures de protecció pel temor i impediment de deambulació dels diputats, alguns dels
quals van ser envoltats, increpats i agredits per manifestants. Van haver de refugiar-se a
la comissaria de la Guàrdia Urbana del carrer de Nàpols de Barcelona i a la seu d’UDC
del mateix carrer. I vull recordar que al 2014, l’Audiència Nacional va exculpar aquestes
persones i que llavors importants polítics de CiU van qüestionar la sentència. De fet,
llavors, la presidenta del Parlament, la senyora De Gispert, va parlar de menyspreu al
Parlament de l’audiència per la sentència i la van recórrer. Però també vull referir-me al
diferent criteri d’aquesta força quan les porres les blandeixen els Mossos. Com va passar
amb el senyor Felip Puig, conseller de CiU, quan també al 2011 va desallotjar per la força
la plaça de Catalunya davant una acció de resistència passiva de 200 persones, que es
va cobrar més de 120 ferits, quan Mossos van carregar amb cops de porra i es van
disparar pilotes de goma, acció que va suposar, vull recordar-ho, un munt d’imatges de
manifestants ferits que van donar la volta al món i van desencadenar una pluja de
crítiques contra el conseller Felip Puig, que va defensar el dispositiu i va atribuir els
incidents a la violència d’alguns concentrats.
Ara sí, parlant concretament de la moció, que nosaltres no la compartim, tot i que sí que
creiem que hi ha tres elements que volem destacar. Primer, per demanar la llibertat de
qualsevol persona detinguda, hi ha una sèrie de procediments que estem segurs que els
advocats dels senyors Cuixart i Sánchez deuen conèixer i esperem que els duguin a la
pràctica d’acord amb els dubtes raonables que ja hem explicat amb anterioritat i els altres
que ells creguin adients. Però vostès no demanen, exigeixen. I exigir la llibertat és no
entendre el funcionament de l’estat de dret i, precisament, fer allò que en el seu punt
tercer critiquen.
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En segon lloc, si alguna cosa és evident és la manca d’autocrítica que tenim tots. Alguns
més que altres, però que vostès a la moció demostren estar sota zero al reclamar la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació dels altres sense ni tan sols entendre
que els seus són iguals, per no dir pitjors.
En tercer cas, el fet que reconeguin de forma oberta que Europa dona l’esquena a
Catalunya, no és que no els facin cas és que, sorprenentment per a vostès, no
reconeixen Catalunya com estat de dret, com a objecte de dret, com sí ho fan amb
Espanya i veuen en aquest conflicte un afer intern. Valdria la pena que revisessin les
seves declaracions dels darrers anys, moltes basades en fal·làcies. I, abans d’acabar, sí
que vull fer meu un paràgraf de la seva moció que sí que comparteixo plenament. I és el
següent: Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú
tolera que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan
algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia
d’una dictadura.
Paràgraf que reflecteix clarament el que va passar al Parlament de Catalunya els dies 6 i
7 de setembre amb l’aprovació de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica. El
nostre vot serà negatiu. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part d’ICV-EUiA.
El Sr. Màxim Fàbregas
En primer lloc, gràcies al Govern per acceptar en aquesta mostra de cintura flexible les
nostres esmenes. S’ha de dir que les teníem pactades fins a les quatre de la tarda; per
tant, de cintura és una cintura grossa no és estreta. I anunciar que, com a conseqüència,
votarem a favor de la moció. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyora Condeminas
La Sra. Noemí Condeminas
No, la ponent és qui defensarà la posició de Govern. Només, com hi ha hagut una
al·lusió directa al grup de PDECAT-UNIÓ, volia dir que la diferència radica en què sí que
hi va haver agressions al Parlament, sí que hi va haver agressions a la gent que estava
a la plaça Catalunya mentre que els Jordis no han atacat a ningú. Aquesta és la
diferència. Simplement
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Folch, endavant.
La Sra. Sílvia Folch
A l’Espanya de l’any 2017, en aquests moments tenim dos presos polítics més. L’Estat
espanyol ha empresonat en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez com a conseqüència
simplement de ser presidents de dues entitats, l’Òmnium i l’ANC. Empresonats pel seu
pensament polític, dos presos polítics perseguits per un estat autoritari, que és capaç de
violar la seva pròpia llei per tal de condemnar-los amb una interlocutòria que no resisteix
ni la més mínima anàlisi tècnica. Sánchez i Cuixart són dues persones estimades,
respectades i reconegudes. I ho són molt més enllà dels cercles independentistes, com
s’ha vist de manera immediata així que s’ha sabut que entraven a presó. En ells, molts
de nosaltres ens hi hem vist i ens hi veiem i és el bo i millor del nostre país. Són gent
79

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2017000009

19 d´octubre de 2017

que, de manera voluntària, ha esmerçat hores i més hores de la seva vida amb la sola
voluntat d’ajudar la nostra societat a entendre el gran problema que tenim i encoratjar-la
a resoldre’l. Són dues persones amb una vida feta sense cap necessitat d’embolicar-se
en política, que s’han posat generosament al servei de la societat catalana i la defensa
dels seus interessos. Dues persones que han avantposat els interessos de tots en els
seus propis i personals. Ho paguen car. I avui ho estan pagant massa car. I per això és
imprescindible que els mostrem la nostra solidaritat més gran i incondicional. Ho fem
amb tots i en nom de tots els qui l’altre dia vam tremolar per la indignació quan vam
saber la notícia. Els volem a casa i els volem lliures, passejant pels nostres carrers, els
volem portar en les nostres pancartes amb el seu somriure, els volem rebent l’escalf de
la gent, que la seva feina bé s’ho mereix. Els volem escoltar pels seus micròfons, els
volem tocar i els volem abraçar. Els volem empènyer a continuar endavant, els volem
fora de les presons espanyoles. A partir d’aquell dia la seva llibertat són també l’objectiu
de la nostre lluita, llibertat pels Jordis.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla, passem a la votació de la declaració institucional
amb les esmenes incorporades.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 15 vots a favor i 3 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals del PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Quedaria aprovada.
La declaració institucional amb les esmenes queda com segueix:
“El passat dilluns 17 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De
nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg
i negociació.
Segons I’auto, la protesta que va motivar la detenció no era una protesta pacifica, sinó que
buscava la protecció dels alts càrrecs i institucions catalans afectades per l’operació
policial i estava coaccionant i impedint als agents investigadors complir les ordres del
jutge.
Es inversemblant que la narració d'aquests fets distorsioni la realitat dels dies 20 i 21 de
setembre, on les manifestacions no només van ser pacifiques sinó que els presidents
d’aquestes entitats, encausats per sedició (acusació pròpia de conflictes bèl·lics) van ser
precisament els qui van mediar amb els agents de la guàrdia civil i van conduit la protesta
per vies democràtiques de defensa de la Ilibertat d’expressió i de reunió.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar
persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet
que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la
Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després
de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres...
Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.
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No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni;
que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat
democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de
comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació;
que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que
vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és
còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una
dictadura.
Si hem denunciat que aquesta causa era una acció politicojudicial desproporcionada que
suposava un atac a les Ilibertats d'expressió i de reunió. Si hem considerat injustificable
la investigació de persones actives de la societat civil catalana, que en lot moment han
defensat una actitud cívica, pacifica i democràtica en les mobilitzacions del 20 i 21 de
setembre, ara expressem que la mesura cautelar limitativa del dret a la llibertat adoptada
en aquest procés penal hauria d’exigir I’existència d'indicis raonables de delicte, i per tant
jurídicament, no se sosté; democràticament, és una aberració; moralment, és indigna i
estratègicament, és un greu error que ens allunya d'una solució política basada en el
diàleg.
Afirmem que les llibertats d'expressió, reunió i manifestació, i d’altres que han estat
vulnerades les darreres setmanes a Catalunya, com les d’informació, correspondència i
privacitat, suposen un atac als drets democràtics més fonamentals sobre els quals se
sustenten les organitzacions democràtiques.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat
civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament del Masnou
Reprovem que decisions inoportunes contribueixin a augmentar la tensió social i
provoquin fractures en la convivència en els nostres pobles i ciutats. Volem diàleg. Volem
un acord. No volem alimentar una espiral de reacció o actuacions extremades que posin
en perill les voluntats, les iniciatives, per construir els espais de diàleg que tots plegats
necessitem amb urgència.
ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana,
Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret
a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma
il·legal.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- Exigir que s'aturin les investigacions politicojudicials com un dels passos
necessaris per al restabliment de la normalitat democràtica i institucional
CINQUÈ.- Rebutjar la judicialització de la vida política amb que I’estat espanyol dóna
resposta a un conflicte polític que requereix solucions dialogades i democràtiques i exigir
una efectiva separació de poders.
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SISÈ.- Fer una crida a respondre de manera coordinada i continuada davant de qualsevol
acció que conculqui els drets fonamentals sense descartar cap forma pacifica i
consensuada de mobilització i resposta de país.
SETÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al
Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació
de Municipis per la Independència (AMI), a la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.”
El Sr. Jaume Oliveras
Abans de concloure aquesta sessió, si se’m permet, una reflexió final. Durant aquest Ple
amb les diferents declaracions institucionals, doncs, s’ha parlat del referèndum que es va
produir al nostre país i, també, en concret al nostre municipi l’1 d’octubre, d’aquest èxit de
participació que va representar, malgrat totes les dificultats, malgrat la repressió policial
salvatge i la por que va generar doncs la valentia i el coratge de molts veïns i veïnes del
nostre municipi, que van estar, des de les 5 de la matinada i fins les 10 de la nit, defensat
la democràcia i els col·legis electorals.
Han passat moltes coses, la repressió que hi va haver, l’aturada posterior, la resposta
massiva de la població a l’aturada general, com a resposta a la repressió, la declaració
posterior al Parlament amb l’oferta de diàleg, i hem trobat que l’Estat ha respost amb la
repressió, amb la repressió a la detenció. Amb aquesta declaració institucional que
acabem d’aprovar, amb la detenció del Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Jo volia remarcar un
fet que ha passat avui, avui ha anat a declarar a la caserna de la Guàrdia Civil de Sant
Andreu de la Barca, un company, l’alcalde de Dosrius, el Marc Bosch, per alteració
d’ordre públic, recordeu les imatges. El Marc, com a bon alcalde que és, es va posar al
davant dels seus veïns i va dir que ell era l’alcalde i la resposta, doncs, ja la vau veure
amb les imatges, ha hagut d’anar a declarar avui davant de la Guàrdia Civil, diguem-ne,
les víctimes les volen convertir en botxins quant és al revés. I el que potser és de màxima
actualitat, que avui les declaracions ho han pogut recollir, és l’amenaça que, evidentment,
dissabte el Consell de Ministres vol concretar que, evidentment, tindrà tota una tramitació
d’aplicar aquest fatídic, aquest article 155 que s’ha fet tant famós, que ningú sap ben bé
exactament la dimensió d’aquest article, està a la dimensió desconeguda o no; però,
evidentment, pot tenir uns efectes que canviaran, si aquest país ha canviat, canviaran en
el moment que s’apliqui això radicalment la vida d’aquest país. I si abans estàvem
avançant cap al camí de la independència, creiem que això ja serà un procés irreversible,
i serà molt difícil d’aturar, encara que vulguin.
S’ha parlat de la batalla europea i tot això, vegin avui com va canviant a poc a poc l’opció
internacional, tothom ha condemnat, tots els organismes, els organismes de les nacions
unides, el Consell d’Europa, la violència policial, no hi ha ningú, només el Govern de
l’Estat espanyol que l’ha negat. Tothom ho ha donat com un fet, i avui mateix veiem com
el Govern belga és reprovat pel Govern de l’Estat espanyol, declaracions d’altres
mandataris internacionals; per tant, els dies passen i la victòria s’acosta i, per tant, ara cal
veure què fa el Govern de l’Estat, amb aquesta aplicació del 155, i també que fa el nostre
Govern, que fa el nostre Parlament perquè sigui conseqüent amb el mandat popular que
hi va haver l’1 d’octubre i, per tant, tots estiguem a l’alçada de les circumstàncies.
Només dues qüestions, dissabte hi ha una manifestació a la tarda a Barcelona, a la qual
faig un crida a la màxima participació, perquè és important complir amb la capital del
nostre país per demanar la llibertat del Jordi Sánchez i del Jordi Cuixart i un apunt més
local, que també és important, perquè el país es mou, però també la vida municipal
continua demà a la tarda: demà, a les 5 de tarda és fa la inauguració del Centre de
Distribució d’Aliments, que és una iniciativa molt important que ja està començant a
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funcionar i farem la inauguració oficial demà a les 5 de la tarda, sabeu que és al carrer
Cuba, carrer Pere Grau i, per tant, convido a tothom a poder-hi assistir. Segurament, si no
hi ha cap contratemps d’agenda, amb aquest calendari que vivim, podria assistir-hi la
consellera de Benestar Social, la senyora Dolors Bassa, la podrem tenir entre nosaltres.
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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