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Assistència 
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Sr. Eduard Garcia Gebani, tinent d’alcalde tercer (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde quart (ERC-AM-MES-AM) 
 
Regidors: 
Sra. Neus Tallada i Moliner, regidora (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Albert Alfaro i Giró, regidor (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Jordi Matas Claramunt, regidor (PDeCAT-UNIÓ) 
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Romà López Bolart, regidor (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s) 
Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor (C’s) 
Sra. Rosa Subirats i Naval, regidora (CUP-PA) 
Sr. Dídac Miró Busquets, regidor (CUP-PA) 
Sr. Màxim Fàbregas Añaños, regidor (ICV-EUiA-E) 
Sra. Elena Crespo Garcia, regidora (ICV-EUiA-E) 
Sr. Ernest Suñé Nicolás, regidor (PSC-CP) 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventor: 
Sr. Joan Méndez Martínez 
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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. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes del Ple ordinari del 27 d'abril i 
15 de juny de 2017 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Algú té alguna qüestió a plantejar sobre aquestes actes? Senyor Màxim Fàbregas.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
El meu vot contrari, perquè continuen apareixent les afirmacions del senyor Ricard Plana, 
respecte al tema del SOCNUM i són, és una intervenció que efectivament va fer però que 
no té res a veure amb la realitat. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Però jo entenc que les actes reflecteixen el que es va dir,sigui real o no, però és la funció 
d’una acta.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Llavors, l’acta d’aquest Ple recollirà que el meu vot és contrari perquè l’acta del 27 d’abril 
recull unes intervencions del senyor Ricard Plana que no s’ajusten a la realitat.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Però sí que s’ajusten al que va dir.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, sí. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Que és la funció d’una acta. No és una qüestió... D’acord, doncs les votem per separat.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, bé, només votem aquesta.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Aquesta és la del 27 d’abril. Doncs votem l’acta..., perdó. Senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, no només volia dir que nosaltres hem fet unes esmenes. Ja li vam avançar al 
senyor secretari. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord, doncs votem l’acta del 27 d’abril. 
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Resultat: Aprovat per 18 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), CUP-PA (1 regidora), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal d’ ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota en contra. 
 
L’acta del Ple ordinari del 15 de juny de 2017 s’aprova sense introduir-hi esmenes. 
 
2. Presa de possessió del Sr. Dídac Miró Busquets com a regidor de la CUP-PA 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si de cas abans llegiré el text que és d’obligat compliment per tal de fer-ne la lectura en 
aquest Ple que diu el següent: 
 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor de l'Ajuntament del Masnou, amb lleialtat al rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució i l'Estatut d'autonomia de Catalunya?" 
 
El Sr. Dídac Miró  
 
Prometo per imperatiu legal. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, doncs felicitar-lo per la seva presa de possessió d’aquest nou càrrec i 
desitjar-li que li vagi tot molt bé i puguem treballar i col·laborar cadascú des de la seva 
responsabilitat. Si vol fer alguna breu intervenció pot fer-ho.  
  
El Sr. Dídac Miró  
 
Gràcies. Bona tarda. Avui finalitzem el relleu que vam anunciar el 2015 quan ens vam 
presentar a les eleccions municipals i que hem realitzat durant aquests primers mesos de 
2017. Avui aquest relleu té un motiu molt clar: lluitar contra la professionalització de la 
política. Un fet molt arrelat en les nostres institucions. Si bé es pot considerar un acte de 
caràcter més aviat simbòlic, cal destacar la seva importància en un plenari on hi ha 
regidors que hi porten literalment mitja vida. Cal lluitar contra un sistema que considera la 
política com una professió més i no pas com una eina del poble per decidir sobre les 
pròpies vides. Cal obrir les portes de l’Ajuntament i deixar-hi participar tothom. La CUP, 
ens entenem una assemblea i així és com funcionem. És així com escollim una llista on 
esdevenim col·lectiu i per sobre els noms dels candidats representem unes idees. Així 
comprenem que el poble no ens vota atenent a personalismes i, per tant, rellevar les 
nostres regidores pren tot el sentit; malgrat tot, el poder és corrupte i corromp i ni tan sols 
la CUP ens en salvem. No hem pogut realitzar aquest relleu amb la comoditat que 
esperàvem, es veu que no tothom es conforma amb dos anys.  
 
Realitzat el relleu, però, ens disposem a encarar aquesta nova etapa i hem de ser 
sinceres, ho fem preocupades. Preocupades perquè ens trobem amb un Masnou on és 
més difícil viure-hi que mai. Aconseguir un lloguer és tota una gimcana i si ja el tens, has 
de patir perquè no te’l pugin a nivells extrems i hagis de marxar. Això sinó és que un 
especulador compra l’edifici sencer per fer-hi pisos de luxe.  
 
Per si això no és prou, la precarietat al Masnou és cada cop més preocupant: sectors 
com el de l’hostaleria molt arrelats al poble presenten unes condicions laborals 
inhumanes, els lloguers pugen i els contractes baixen. Ens estan fent fora del nostre 
poble. I davant això, un Govern impassible. Mesures d’habitatge escasses, construir pisos 
de protecció oficial, però res, omplir els pisos buits que tenim al poble. Polítiques de 
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treball cap, això sí, un gran teatre al poble. Participació, la justa, una enquesta online de 
tant en tant i de municipalitzar serveis ni sentir-ne a parlar. És tota una feinada. L’oposició 
adormida, debat polític nul, un cop al mes toca presentar mocions, rentat de cara, agrair 
al partit o al sindicat, no fos cas, i esperar el pròxim Ple. Per sort, no tot és negatiu. Vam 
arribar al consistori prometent-nos estar dins i fora, al consistori i al carrer. I si bé el 
consistori no ens para de decebre, el carrer és un món ple de sorpreses. Hem vist néixer 
la plataforma afectades per la crisi, l’assemblea de dones i recuperem el Masnou. Hem 
vist com es recuperava una antiga seu bancària, l’antiga Caixa Laietana, i com la gent 
cridava en defensa les persones refugiades. Hem vist un poble que comença a despertar 
i a organitzar-se, perquè sap que la lluita és l’únic camí. Així avui, encetem aquesta nova 
etapa decebudes i preocupades, però també il·lusionades i amb les mateixes ganes de 
canviar-ho tot que al principi. Avui som més anticapitalistes, més feministes i més 
independentistes que mai. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
  
Moltes gràcies. Passaríem al punt número tres. 
 
3. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents: 
 
ALCALDIA 

 
Procés participatiu del Casino 
El dijous 22 de juny, va tenir lloc la segona audiència pública del procés de participació 
del projecte del Casino, que persegueix la rehabilitació del teatre i l’activació d’un espai 
públic. L’Alcalde, Jaume Oliveras, va exposar als assistents les aportacions fetes per la 
ciutadania. 

 
Nou Butlletí municipal digital L’actualitat al Masnou 
S’ha posat en marxa el nou Butlletí municipal digital, que neix amb la voluntat d’informar 
sobre l’actualitat de l’ens municipal a través del correu electrònic un cop per setmana. El 
butlletí recollirà setmanalment les notícies més rellevants de l’Ajuntament del Masnou, i 
s’enviarà a totes aquelles persones que es donis d’alta al llistat de distribució. 
 
Visita del Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya 
El dimarts 27 de juny, va visitar l’Ajuntament el Secretari d’Igualtat, Migracions i 
Ciutadania, senyor Oriol Amorós, va venir acompanyat de la senyora Montserrat Solé, 
cap de l’Àrea de Programes i del senyor M’hamed Abdelouahed, tècnic d’immigració. 

 
Prop de 150 masnovins entre les 66.590 persones a les quals es va instruir 
procediments judicials militars 
El divendres 7 de juliol, l’Arxiu Nacional de Catalunya va publicar la relació de persones a 
les quals es va instruir un procediment judicial militar durant la dictadura de Franco. La 
Llei 11/2017, de 4 de juliol encomana a l’Arxiu Nacional de Catalunya a fer pública 
aquesta relació. De les 66.590 persones, aproximadament 150 eren del Masnou. La 
relació inclou cognoms i nom de la persona represaliada. També s’hi indiquen les 
persones que van ser executades. 

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
Concurs d’aparadors Ple de Riure 2017 
Durant aquesta setmana i fins al 20 de juliol, es pot votar per triar el millor aparador del 
concurs Ple de Riure 2017. Els comerços lluiran els seus aparadors fins al 22 de juliol. El 
lliurament de premis als guanyadors serà la nit del divendres 21 de juliol. 
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TURISME 
 
Trobada dels Punts d’Informació Turística al Masnou 
El dimecres 21 de juny, es va fer una trobada de Pit’s, amb l’objectiu de renovar 
l’acreditació o aconseguir-ne una per primer cop, sota el projecte de la Diputació de 
Barcelona que coordina el Consorci de Promoció Turística del Maresme. En aquesta 
trobada es va organitzar la gimcana El gran joc del Masnou, i van visitar un celler d’Alella 
i el CAT. 

 
Enquestes de Turisme 
Des del 3 de juliol, s’estan fent enquestes de turisme al PIMM de la platja, es faran fins el 
27 d’agost. 
 
SISTEMES D’INFORMACIÓ I PROCESSOS 

 
Ampliació de la cobertura 4G al Masnou 
Des d’aquesta setmana de juny, s’està ampliant la cobertura de serveis mòbils d’última 
generació, anomenats 4G, al Masnou. Les principals avantatges d’aquesta implantació 
per als usuaris de les operadores de telefonia mòbil, seran una major velocitat de 
connexió i millora de la cobertura als interiors dels edificis i també en quant a major 
extensió geogràfica. 

 
SEGURETAT CIUTADANA 
 
Servei Vacances segures de la Policia Local 
L’objectiu d’aquest servei és reaccionar de manera àgil i eficient per poder agilitat les 
gestions en els casos en què algú pateixi un robatori o qualsevol altre incident a casa 
seva mentre és de vacances. 
 
Signat un conveni amb l’associació de salvament marítim de Catalunya 
El dimecres 12 de juliol, l’Ajuntament va signar un conveni amb l’associació de voluntaris 
de salvament marítim de Catalunya (SALVACAT), entitat sense ànim de lucre que té com 
a fi social el salvament de la via humana a la mar i aigües interiors, l’assistència a 
embarcacions així com la lluita contra la contaminació marina. 
 
COMUNITAT I PERSONES 
 
Cap de setmana ple d’activitats 
El cap de setmana 17 i 18 de juny, van tenir un seguit d’activitats lúdiques i culturals. 
Campionat 3x3 de bàsquet, organitzat per El Masnou Basquetbol, i també el cinquè 
aniversari de l’Associació Country Ocata. El diumenge, l’Associació de Veïns del carrer st. 
Rafael, amb motiu de la celebració del Corpus, van realitzar una catifa de flors, i 
l’Associació Luz del Alba, va oferir l’espectacle, a ca n’Humet, Botines de lunares: Qui no 
creu en els contes?. 

 
ACCIÓ SOCIAL 
 
Signatura de convenis 
El dimarts 13 de juny, es van signar els convenis amb la Fundació Molí d’en Puigvert i 
amb els casals de la gent gran del Masnou, Casal dels avis d’Ocata, Esplai dels avis de 
Can Mandri i Casal de la Gent Gran de Can Malet. El passat dimecres 21 de juny, es van 
signar, també, els convenis per a l’atenció de persones i famílies en situació de 
necessitat, amb Càritas Parroquial del Masnou i amb la Fundació Temps i Compromís. 
 
Exposició dels 80 anys de Creu Roja El Masnou-Alella-Teià 
El dijous 13 de juliol, es va inaugurar a la Casa de Cultura l’exposició 80 anys 
d’Humanitat Creu Roja El Masnou-Alella-Teià, de la mà de l’alcalde, Jaume Oliveras, la 
regidora d’Acció Social, Noemí Condeminas, el vicepresident local de Creu Roja a El 
Masnou-Alella-Teià, Pere Sust i el president provincial de Creu Roja a Barcelona, Josep 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000007  20 de juliol de 2017 

 

7 

Quitet. La mostra recull una exposició gràfica i audiovisual de fotografies, testimonis 
escrits, cartells informatius, vídeos i diferents objectes usats per l’assemblea de Creu 
Roja al llarg d’aquests vuitanta anys. 
 
BIBLIOTECA 
 
Hora del conte 
El dissabte 17 de juny, va tenir lloc aquesta activitat en anglès amb el conte Story Time: 
under the sea. 

 
Tertúlia literària 
Els dies 21 i 30 de juny va tenir lloc un altre passeig literari pel Masnou, ruta que 
s’emmarca dins el projecte 25 literaRutes pel Maresme. 

 
Taller de llibre d’artista 
El dimecres 28 de juny, va tenir lloc aquesta activitat a càrrec d’Elisa Pellacani. 
 
CULTURA 

 
Exposició de mostres artístiques per anunciar la Festa Major 
El divendres 16 de juny, va tenir lloc la inauguració a l’Espai Casinet d’una exposició 
col·lectiva entorn de la terra, el fil conductor de la Festa Major. L’alcalde, Jaume Oliveras i 
la regidora de Cultura, Neus Tallada, van inaugurar la mostra, juntament amb Núria 
Fusellas, de l’associació Blancdeguix. 
 
Cap de setmana de revetlla de St. Joan i preludi de la Festa Major 
El cap de setmana, 24 i 25 de juny es van celebrar les tradicionals revetlles de St. Joan 
arreu del municipi. El dissabte 24 van actuar els Marxosos d’Ocata, i el diumenge 25, un 
trenet va recòrrer el municipi. El diumenge, també, es va poder gaudir del concert del Cor 
Scandicus i l’Orfeó Laudate. 
Un any més el divendres 23 de juny, va arribar la Flama del Canigó. 
 
Les banderoles de terra, mar i foc 
Des del dilluns 26 de juny, ja es poden recollir les banderoles per engalanar els balcons 
durant la Festa Major. 
 
Començament de la Festa Major de Sant Pere 2017 
El dimarts 27 de juny, es va fer la inauguració oficial de les festes, amb el tradicional 
pregó. La terra, el mar i el foc tornen a ser l’eix conductor de la Festa Major. Després de 
l’arribada a la platja d’Ocata de les tres cercaviles, la Nimfa de la terra va ser coronada en 
el transcurs de l’espectacle dirigit per Bibiana Morales i Víctor Sancho. Després de 
l’espectacle va tenir lloc el concert del duet Henna. 
 
Balanç positiu de la Festa Major 
Entre el 27 de juny i el 2 de juliol, va tenir lloc la Festa Major de Sant Pere 2017, amb més 
d’una seixantena d’actes. La terra, el mar i el foc va tornar a ser, un any més, l’eix 
conductor de la celebració, que enguany va dedicar el protagonisme a l’element de la 
Terra. La programació ha donat cabuda a tot tipus d’activitats lúdico-festives, culturals, 
esportives i gastronòmiques. Des de l’Ajuntament i la comissió de festes es fa una 
valoració molt positiva del model de festa d’aquest any i es subratlla l’èxit del castell de 
focs d’artifici després del canvi de companyia pirotècnica. 
 
Quinze anys del Fascurt 
Entre els dies 5 i 8 de juliol es va celebrar la quinzena edició del Fascurt, organitzat per 
l’Associació AKONGA. Finalitza amb una valoració positiva després d’aplegar més de 
3.000 persones a la platja d’Ocata. S’ha ofert al públic gairebé una seixantena de 
curtmetratges organitzats en diverses categories. També ha comptat amb la presència de 
nombrosos directors i actors dels curts guardonats. Una de les novetats d’enguany va ser 
la presentació del Festival i el concert la Nit + Heavy. Tant l’alcalde, Jaume Oliveras com 
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la regidora de Cultura, Neus Tallada, van assistir al festival i van ser els encarregats de 
fer entrega d’algun dels guardons. 

 
21a edició del festival Ple de Riure 
El dimecres 19 de juliol, va començar la 21a edició del festival de teatre còmic Ple de 
Riure. El festival s’estendrà fins al 22 de juliol i inclou des d’actes populars a places de la 
població fins a muntatges a la platja i a l’Espai Escènic ca n’Humet. A més, el masnoví 
Trenatroman dinamitzarà les places del municipi. 

 
MUSEU MUNICIPAL DE NÀUTICA 

 
Visita virtual al museu 
El dimecres 19 de juliol, s’han realitzat unes fotografies panoràmiques de l’exposició 
permanent del Museu per tal de crear la visita virtual dins l’aplicació Google Maps. 

 
ENSENYAMENT 
 
Cloenda del taller de Carles de la Torre 
El dissabte 17 de juny, al Club de Tennis El Masnou, va tenir lloc l’acte de cloenda del 
Taller d’aquarel·la que va impartir l’artista masnoví Carles de la Torre per a l’alumnat de 
cicle mitjà de primària de les escoles del Masnou. 
 
Concert Ple de Rock 
El 29 de juny, va tenir lloc el concert Ple de Rock, per l’alumnat de l’Escola Municipal de 
Música del Masnou, juntament amb la Jove Orquestra de Cambra del Masnou. L’espai on 
es va fer aquest concert va ser les 60 escales. 
 
ESPORTS 

 
Canal d’aigües obertes 
Per segon any consecutiu, la platja del Masnou té canal per nedar en aigües obertes. 
Aquest cana restarà habilitat a l’estiu. Es troba a l’alçada del passeig Joan Carles I, i és 
obert a tothom qui vulgui nedar. 
 
L’Institut Mediterrània renova el compromís amb la promoció de l’esport al municipi 
El dijous 6 de juliol, va tenir lloc la signatura per a l’aprovació de les condicions del 
conveni per a la cessió d’espais per part de l’Institut Mediterrània a l’Ajuntament del 
Masnou. Les instal·lacions acullen el Club Atlètic Interdinàmic Masnou i el Club de 
Patinatge el Masnou. Han signat, l’Alcalde, Jaume Oliveras, el regidor d’Esports, Jordi 
Matas i la directora de l’ Institut, Glòria Mas. 
 
Cap de setmana solidari al Masnou 
El dissabte 8 de juliol, es va celebrar un torneig benèfic i amistós de futbol sala a càrrec 
de Down Catalunya i l’AEFS Masnou-Interdinàmic. I el diumenge 9 de juliol va tenir lloc la 
jornada Mulla’t, organitzada per la Fundació per l’Esclerosi Múltiple (FEM) a tot 
Catalunya. 
 
Presentació de la 30a edició de la Setmana Catalana de Vela 
El dilluns 17 de juliol, es va fer la presentació de la 30a edició de la Setmana Catalana de 
Vela, que organitzarà el Club Nàutic El Masnou i que reunirà més de mil regatistes i 
gairebé 750 embarcacions de diverses classes. La celebració es desenvoluparà els dies 
9, 10 i 11 de setembre. L’acte de presentació va estar presidit pel secretari de l’Esport, 
Gerard Figueras, Josep Aznar, president de la comissió de la Setmana Catalana de Vela, 
Jaume Oliveras, alcalde del Masnou i Maria Glòria Aragó, presidenta del Club Nàutic el 
Masnou. També van assistir, Jordi Matas, regidor d’esports de l’Ajuntament del Masnou, i 
com a padrines, Natàlia Via-Dufresne i Sandra Azón, medallistes olímpiques. 
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IGUALTAT 
 

El Masnou s’adhereix a la lluita pels drets de les persones LGBTI 
El dimecres 28 de juny es va commemorar el Dia Internacional de l’Orgull LGBTI. Aquest 
dia, l’Ajuntament del Masnou, va voler mostrar, un cop més, el seu compromís per fer 
efectius aquests drets fent visible la bandera multicolor del col·lectiu i subscrivint un 
manifest. 
 
SALUT PÚBLICA I CONSUM 
 
Nou servei d’assessorament jurídic sobre clàusules abusives de les hipoteques 
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del Masnou, compta amb un 
servei d’assessorament jurídic prestat pel Col·legi d’advocats de Mataró, gràcies a un 
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona. 
 
Ja es pot sol·licitar el carnet de tinença cívica i responsable 
Per tal d’adaptar la normativa sobre la tinença d’animals a les millores que l’Ajuntament 
vol incloure en la convivència de la ciutadania amb els gossos, s’ha elaborat el nou text 
refós de l’ordenança de tinença d’animals, que incorpora el Carnet de tinença cívica i 
responsable. 
 
L’Espai Saludable de la platja del Masnou 
L’espai saludable a la platja d’Ocata és un espai sense fum vinculat a la promoció de la 
salut i recomanació d’hàbits saludables. Aquest segon any de vigència, s’ha programat un 
seguit de tallers oberts a tothom. El dimecres, 12 de juliol va tenir lloc el taller de primers 
auxilis i consells a la platja. 
 
Espai Saludable 
El dijous 13 de juliol, dins l’Espai saludable es va fer un taller de Chi Kung i mindfulness, 
organitzat per l’associació Esquima. 

 
Signatura del conveni amb Masnou Gats 
El dijous 13 de juliol, es va signar per segon any, un conveni amb l’associació Masnou 
Gats, entitat sense ànim de lucre, dedicada a la protecció i defensa dels animals. 
L’alcalde, Jaume Oliveras, i la presidenta de l’associació, Sònia Borràs van formalitzar 
l’acord. 

 
MEDI AMBIENT 
 
Un estiu més amb la bandera blava a les platges 
El dijous 6 de juliol, es van hissar les banderes blaves a les platges del Masnou i Ocata 
com a indicatiu de la qualitat d’aquests espais. L’Alcalde, Jaume Oliveras i el regidor de 
Medi Ambient, Romà López, acompanyats per d’altres membres de l’equip de govern, 
van ser els encarregats d’hissar oficialment els dos distintius atorgats. 
 
Més novetats a la platja 
El dijous 13 de juliol, va finalitzar la instal·lació de dues pèrgoles amb tarima per oferir als 
visitants un espai amb ombra, són de fusta tractada i tenen una malla i sostre de vímet. 

 
MOBILITAT I VIA PÚBLICA 

 
La seguretat dels vianants i l’accessibilitat, objectius de les últimes actuacions 
A primers de juliol, l’Ajuntament del Masnou ha dut a terme diferents actuacions a l’espai 
viari amb l’objectiu de millorar la seguretat de vianants i l’accessibilitat al transport urbà. 
S’han dut a terme quatre actuacions: al carrer Pollacra Goleta Constança, al carrer de 
Josep Estrada, a l’avinguda Joan XXIII, i a l’encreuament del carrer de Joan Llampallas, 
amb el carrer Pintor Fortuny. 
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MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE 
 
Revetlles de St. Joan 
L’endemà de les revetlles diverses que van tenir lloc el divendres 23 de juny al municipi, 
els serveis de neteja de l’Ajuntament, van treballar perquè les platges i els carrers del 
Masnou recuperessin la normalitat després de les celebracions. S’hi van recollir 3.860 kg 
de brossa a la platja i 1.320 kg a les zones on s’hi van celebrar les revetlles. 
 
Noves jardineres al passeig marítim 
El dimecres 5 de juliol va finalitzar la substitució de les jardineres de les palmeres del 
passeig marítim per unes de noves en el tram comprès entre el pas soterrat de l’estació 
de tren d’Ocata i el pas soterrat ubicat a l’alçada del Club Nàutic. També s’han repintat 
els bancs, el pas soterrat de l’estació d’Ocata i ha millorat la il·luminació d’aquest pas 
soterrat, més el de Capitans Comellas. 
 
Millores a les parades d’autobús urbà 
En les últimes setmanes s’ha dut a terme millores que afecten a les parades de l’autobús 
urbà del municipi, una a tocar del cementiri i l’altre a la carretera d’Alella. 
 
Segueixen els treballs de manteniment 
Continua el manteniment del municipi amb dues actuacions aquest cop al centre del 
Masnou. S’han renovat jardineres i s’han substituït un total de quinze jardineres de fusta 
que estaven molt malmeses.  
 
Afectacions als carrers per obres d’arranjament de voreres 
Els arranjaments de les voreres dels carrers de Mossèn Jacint Verdaguer i Amadeu I, que 
s’iniciaran el proper dilluns 17 de juliol, farà que hi hagi afectacions dels desplaçaments 
dels vianants per aquestes voreres. Se’ls desviarà per itineraris alternatius per poder 
executar l’obra amb la màxima seguretat possible. 
 
Actuacions al pas soterrat de la plaça del Mercat Vell 
L’Ajuntament ha finalitzat les obres de manteniment a la banda de mar del pas soterrani 
del Mercat Vell. L’última actuació ha estat la plantació de romaní al parterre dret de la 
sortida del pas. 
 
Millores al clavegueram 
El dijous, 20 de juliol, l’Ajuntament va finalitzar la instal·lació de tres sifons al carrer de la 
Mare de Déu de Montserrat, un per a cada reixa de recollida d’aigües pluvials. Aquesta 
mesura és molt útil per a aquells carrers que disposen d’un col·lector unitari, en lloc de 
dos separats: un per a aigües residuals de les finques veïnes, i un altre per l’aigua de la 
pluja. 
 
4. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
El secretari general dona compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 1.145 de data 8 de juny de 2017 al número 1.409 de data 12 de juliol de 
2017. 
 
Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 
5. Modificar la composició de les comissions informatives i de la Comissió Especial 
de Comptes 
 
“Vist l’acord del Ple extraordinari del 9 de juliol de 2015 pel qual es van constituir les 
diferents comissions informatives i la Comissió especial de comptes.  
 
Vist l’acord del Ple ordinari del 16 de juny de 2017 pel qual es va efectuar la presa de raó 
de la renúncia voluntària al càrrec de regidora del Grup Municipal de la CUP-PA d'aquest 
Ajuntament, formulada per la senyora Sandra Miras Martínez.  
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Atès que en aquesta mateixa sessió plenària està previst que prengui possessió del 
càrrec de regidor del Grup Municipal de la CUP-PA el senyor Dídac Miró Busquets. 
 
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. Modificar la composició de les comissions informatives i de la Comissió especial 
de comptes, que queden de la manera següent:  
 
Comissió Informativa de serveis generals  
Vocal titular: Sr. Dídac Miró Busquets (CUP-PA)  
 
Comissió Informativa de comunitat i persones  
Vocal titular: Sr. Dídac Miró Busquets (CUP-PA) 
 
Comissió Informativa de territori  
Vocal titular: Sr. Dídac Miró Busquets (CUP-PA) 
 
Comissió especial de comptes  
Vocal titular: Sr. Dídac Miró Busquets (CUP-PA) 
 
Segon. Publicar aquest acord a l’e-Tauler als efectes del seu general coneixement.” 
 
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. 
 
6. Modificar el nomenament de representant municipal al Consell Escolar 
Municipal, al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i al Consell Municipal de 
Benestar Social. 
 
“Vist l’acord del Ple extraordinari del 9 de juliol de 2015 pel qual es van nomenar els 
representants municipal als diferents organismes.  
 
Vist l’acord del Ple ordinari del 15 de juny de 2017 pel qual es va efectuar la presa de raó 
de la renúncia voluntària al càrrec de regidora del Grup Municipal de la CUP-PA, 
formulada per la senyora Sandra Miras Martínez.  
 
Atès que en aquesta mateixa sessió plenària està previst que prengui possessió del 
càrrec de regidor del Grup Municipal de la CUP-PA el senyor Dídac Miró Busquets. 
 
Vista la comunicació formulada per la portaveu del Grup Municipal de la CUP-PA.  
 
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. Modificar el nomenament de representant municipal següent:  
 
Consell Escolar Municipal 
  
Sr. Dídac Miró Busquets (CUP-PA) 
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Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
 
Sr. Dídac Miró Busquets (CUP-PA) 
 

Consell Municipal de Benestar Social  
 

Sra. Rosa Subirats Naval (CUP-PA) 
 

Segon. Publicar aquest acord a l’e-Tauler als efectes del seu general coneixement.” 
 
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. 
 
7. Donar compte de la nova composició del Grup Municipal de la CUP-PA 
 
“Vist l’acord del Ple extraordinari del 9 de juliol de 2015 pel qual es va donar compte dels 
grups municipals de la corporació del mandat 2015-2019 i del nomenament dels 
portaveus. 
 
Vist l’acord del Ple ordinari del 15 de juny de 2017 pel qual es va efectuar la presa de raó 
de la renúncia voluntària al càrrec de regidora del Grup Municipal de la CUP-PA, 
formulada per la senyora Sandra Miras Martínez.  
 
Atès que en aquesta mateixa sessió plenària està previst que prengui possessió del 
càrrec de regidor del Grup Municipal de la CUP-PA el senyor Dídac Miró Busquets. 
 
Vista la comunicació formulada per la portaveu del Grup Municipal de la CUP-PA.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Donar compte de la nova composició del Grup Municipal de la CUP-PA. 
 
Candidatura d'Unitat Popular - Poble Actiu (CUP-PA) 
 
Portaveu: Sra. Rosa Subirats Naval 
Suplent: Sr. Dídac Miró Busquets 
 
Integrants 
Sra. Rosa Subirats Naval 
Sr. Dídac Miró Busquets 
 
Segon. Publicar aquest acord a l’e-Tauler als efectes del seu general coneixement.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
8. Donar compte del canvi de denominació del Grup Municipal de CiU 
 
“Vist l’acord del Ple extraordinari del 9 de juliol de 2015 pel qual es va donar compte dels 
grups municipals de la corporació del mandat 2015-2019.  
 
Vist l’escrit presentat en data 13/07/2017 registre d’entrada E-2017/7961 pels integrants 
del Grup Municipal de CiU pel qual comuniquen el canvi de denominació del seu grup 
municipal que passarà a denominar-se Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-UNIÓ).  
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Donar compte de la nova denominació de l’actual Grup Municipal de CiU que 
passarà a denominar-se Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-UNIÓ).  
 
Segon. Publicar aquest acord a l’e-Tauler als efectes del seu general coneixement.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
  
9. Ratificació del Decret d'Alcaldia amb número 1340, de data 30 de juny de 2017, de 
modificació dels membres del Consell de la Vila de l'Associació No veïnal del Casal 
dels Avis d'Ocata 
 
“Vist el decret de data 3 de novembre de 2015 on es van nomenar els membres del 
Consell de la Vila per un període de dos anys.  
 
Vist que com a membres de l’Associació no veïnal del Casal dels Avis Ocata, es van 
escollir a dos representants, com a titular el senyor Francesc Valls Camps, i com a 
suplent, el senyor Andreu Francisco Sabat.  
 
Vist l’escrit presentat en data 24/05/2017 amb registre d’entrada E-2017/005550 i E-
2017/005551, on es van presentar dues instàncies comunicant la renúncia a ser membres 
del Consell de la Vila en representació del Casal dels Avis Ocata, dels senyors Andreu 
Francisco Sabat i Francesc Valls Camps, respectivament.  
 
Vist que en data 19/06/2017, varem rebre al correu d’Alcaldia la comunicació dels nous 
membres representants del casal, al Consell de la Vila. Com a titular al senyor Enric Pera 
i Canela, i suplent, la senyora Teresa Bàrbara i Codina. 
  
Vist l’informe de la Cap de Gabinet d’Alcaldia.  
 
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment, 
  
RESOLC:  
 
1. Nomenar fins el 2 de novembre de 2017, com a membres del Consell de la Vila en 
representació de l’Associació no veïnal Casal dels Avis Ocata:  

 
a. Titular: senyor Enric Pera i Canela  
b. Suplent: senyora Teresa Bàrbara i Codina  

 

2. Ratificar el nomenament de les persones del punt anterior al Ple de la Corporació, en 

aplicació del disposat a l’art. 9 del Reglament del Consell de la Vila.  

 

3. Notificar la resolució a les persones interessades.  

 

4. Publicar la resolució a l’e-tauler i al portal de transparència municipal.” 
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 de 
l’acord següent: 
 
Únic: Ratificar el Decret d’Alcaldia amb número 1340, de data 30 de juny de 2017, en 
virtut del qual es modifiquen els membres del Consell de la Vila de l’Associació No veïnal 
del Casal dels Avis Ocata.” 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 21 vots a favor.  
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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 de Desenvolupament Turístic del Masnou 
 
La Sra. Neus Tallada llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el 
següent: 
 
“Vist que a partir de l’any 2015, amb l’obertura de l’Oficina de Turisme es va considerar 
necessari disposar d’instruments d’actuació generals en l’àmbit del turisme al municipi. 
En aquest sentit es va considerar important tenir un pla estratègic amb l’objectiu de 
planificar i ordenar el desenvolupament turístic de municipi a través de polítiques locals 
específiques. 
 
Vist que el dia 21 de setembre de 2015 l’Ajuntament del Masnou va sol·licitar un ajut a la 
Diputació de Barcelona per redactar un “Pla estratègic de turisme al Masnou” en el marc 
del Catàleg de serveis de l’any 2016 “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i el dia 25 de 
novembre de 2016 es va aprovar aquesta actuació (codi codi 16/Y/231345) que es va dur 
a terme amb un cofinançament per ambdues administracions (Diputació 75%, Ajuntament 
25 %). L’empresa escollida per la Diputació per redactar el Pla va ser Innova. 
 
Vist que des de la regidoria de turisme s’ha donat el suport a l’hora de facilitar informació, 
documentació i espais per al desenvolupament de l’actuació. 
 
Vist que l’adjudicatari ha realitzat un treball de camp exhaustiu, recollida de 
documentació, entrevistes personalitzades amb els professionals de l’equip responsable 
de turisme de l’Ajuntament i altres departaments, entrevistes personals en profunditat a 
actors del sector turístic (octubre 2016), una enquesta en línia (gener de 2017) i un taller 
creatiu (9 de febrer de 2017). A partir d’aquesta metodologia l’adjudicatari ha presentant 
un document, Pla de Desenvolupament Turístic del Masnou, que s’adequa a les 
necessitats de l’Ajuntament i que serveix d’instrument de planificació estratègica a mig i 
llarg termini. 
 
Vist que en data 4 de maig es va fer una presentació del document al sector turístic i la 
ciutadania en general. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de Patrimoni Cultural, del dia 28 de juny 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 el Pla de Desenvolupament Turístic del Masnou, segons 
el text que s’adjunta com Annex I als presents acords. 
  
Segon. SOTMETRE a informació pública el present acord i el text del Pla de 
Desenvolupament Turístic del Masnou 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.  
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L’expedient es podrà consultar al Museu Municipal de Nàutica del Masnou, carrer Josep 
Pujadas Truch, 1 A, 08320 El Masnou, el dijous de les 10.00 a les 14.00 h 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, el Pla de Desenvolupament Turístic 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? Senyor De las Heras? Endavant 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, bona tarda, senyor alcalde. Bé, volia comentar que el Masnou va ser un municipi 
turístic als anys 60-70 que estava ple, en el seu moment, de segones residències. 
Segones residències que avui dia són la majoria ja de primeres residències per la pressió 
urbanística i demogràfica de Barcelona. Hi havia clubs esportius, el Trebol, avui tancat; 
un Casino molt més actiu que no potser el que és ara i, bé, avui dia som una “mitja”, un 
mig poble, mig dormitori de gent que treballa a Barcelona en gran part i, després, ve a 
residir aquí al Masnou.  
 
Aquest Pla que ens presenten avui penso que és del millor que podem disposar com a 
guia de treball, entès aquest com una feina a llarg termini sense oblidar que estem molt a 
prop de Barcelona i que la nostra dimensió geogràfica, del municipi, és molt petita. El fet 
de ser tan petita tampoc ens deixa grans expectatives de les coses que podem fer fora de 
millorar els punts forts que podem desenvolupar. I, dins d’aquests, n’hi ha un que volia 
comentar, perquè ja ho vaig plantejar en l’anterior mandat, ho vam parlar amb el senyor 
Jordi Matas. Vam parlar i vaig proposar un desenvolupament molt més integral, més 
important del que és la platja. La platja és la nostra primera façana, és on tenim un espai 
prou important, totalment desaprofitat, molts mesos de l’any està desaprofitat i és un 
espai on es poden fer usos esportius, es poden crear zones lúdiques. Ja recull alguna 
cosa el Pla d’aquests temes, es poden fer zones protegides de descans, a l’hivern també, 
penso que a l’hivern també es pot aprofitar la platja, es poden fer zones públiques, 
merenderos, zones que la gent pugui gaudir tot l’any. O sigui, la idea, penso jo, és que 
comencéssim aquest pla amb els microplans que hi pugui haver desenvolupant la nostra 
platja. També vaig comentar en l’anterior mandat que plategéssim una forestació de la 
platja, o sigui, un plantat d’arbres, de petites zones verdes en zones mediterrànies que es 
va desestimar d’acord amb un estudi que es va fer en aquest Ajuntament, perquè van dir 
que era excessivament car. Jo no crec que fos excessivament car, un pla a llarg termini 
es pot desenvolupar mica amb mica, però amb un projecte una mica consistent. No sé si 
tindrien voluntat o no de portar-ho a termini com jo ho estic plantejant, però penso que un 
dels eixos fonamentals per començar aquest pla seria per la nostra platja. En tot cas, és 
una eina que ens ha facilitat la Diputació, l’hem d’aprofitar, ara falta que hi hagi una bona 
execució. I una bona execució és on hi ha la gràcia o no que això funcioni o no funcioni. 
Per part nostra votarem a favor.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, senyor Suñé, té la paraula.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. No sé si plantar arbres a la platja seria una bona idea, no tan 
bona com quan van dir que seria navegable la riera d’Alella, que recordo que també va 
ser una idea que van fer alguns que hi ha en aquest plenari; però bé, del Grup del PP en 
tot cas. 
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Bé, el nostre grup vol felicitar el Govern, especialment la regidora Neus Tallada, per la 
proposta que es porta avui a votació. I que assenta les bases per definir el camí que hem 
d’emprendre respecte al turisme i la nostra vila. I ho fem a consciència, sabent que la 
feina de la regidora és fruit d’una rectificació. Perquè vostès van rectificar una mala 
decisió i és que el mandat passat vostès van eliminar la Regidoria de Turisme, diluint-la 
dins de Promoció Econòmica, una regidoria que el nostre Grup ja els va dir que era 
important i necessària i que la feina feta, a dia d’avui, per la regidora ens ho confirma. 
Benvingudes, doncs, les rectificacions. Tant de bo aquestes s’estenguessin a altres errors 
comesos per vostès. En tot cas, el que avui porta a votació el Govern és un document 
tècnic elaborat per la Diputació de Barcelona, com ja molt bé ha explicat la regidora. 
Nosaltres volem realçar el document i volem treballar amb la llista d’accions, que és 
l’important, per incrementar-les, executar-les i incrementar-les. Tot i que no compartim 
algunes de les afirmacions que estableix el document, especialment pel que fa a l’apartat 
del sector públic, com que per exemple està prevista la construcció d’una plaça pública a 
l’actual pati del Casino o que està previst un canvi urbanístic on actualment està instal·lat 
el càmping, on el sòl passarà a ser de turístic a habitatges, recorda que el Ple passat vam 
parlar i, miri, aquí està escrit. En temes que, pel que diu el document, sembla que hagin 
d’estar força avançats i a nosaltres ens sembla que és confondre el desig amb la realitat.  
 
En canvi, ens sorprèn que el document digui que la dinamització del Mercat Municipal 
mitjançant un espai per a activitats relacionades amb la gastronomia i el vi es trobi en un 
estat embrionari i que no es plantegin ni a mig ni a curt termini fer-lo, quan per a 
nosaltres, per al nostre grup, seria una acció urgent i important donat que el mercat 
municipal sí que és nostre i sobre aquest sí que podem treballar i podem fer coses.  
 
Igualment, sobta que, vistes la gran quantitat d’accions a emprendre a l’interior del port 
Esportiu i l’impacte que tindrien no es plantegin ni tan sols estudiar la possibilitat de 
municipalitzar-lo, ara que és a punt d’acabar la concessió, com ja s’ha plantejat altres 
vegades en aquest plenari. Per tot el que hem dit, discrepem en una part de la base de 
l’anàlisi, especialment amb molta de la informació que s’ha facilitat des de l’Ajuntament i 
que, per tant, ha pogut condicionar, però com que per al nostre grup el que és important 
són les accions a emprendre i amb aquestes sí que estem plenament d’acord o amb 
matisos, però hi estem d’acord, aquests són insuficients per no donar el nostre suport a la 
proposta, motiu pel qual manifestem a la regidora i al plenari que el nostre vot serà 
afirmatiu. Moltes gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup d’ICV-EUiA, senyora Crespo.  
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde, bona nit a tothom. El vot de la nostra coalició serà l’abstenció. El 
dia de la presentació del Pla, la regidora de Turisme va dir: si els de casa ens ho creiem 
podrem donar als visitants una millor experiència des del punt de vista turístic que els faci 
repetir. Doncs bé, serà perquè el nostre Grup no és molt de fer actes de fe, però 
justament és el que ens passa, que no ens el creiem aquest Pla. No els creiem, no 
perquè no pensem que al Masnou no li calgui una estratègia planificada sobre el turisme 
a la vila, sinó perquè veiem mancances importants a l’hora de desplegar aquest Pla. La 
manca de transversalitat i la poca participació de l’Àrea de Promoció Econòmica del 
consistori en l’estudi proposat vehiculat directament des de l’omnipresent Alcaldia. La 
indefinició del model de turisme de pernoctació que volem per al Masnou, que no afecti, 
com està passant darrerament, l’increment de la pujada dels preus del lloguer dels 
habitatges com a impacte col·lateral.  
 
La prioritat que també assenyala el Pla de comptar amb un estàndard d’equilibri 
arquitectònic i de neteja vial que convidi a passejar i a gaudir del poble, que entenem que 
malauradament la nostra vila no compleix a hores d’ara, sobretot pel grau de deixadesa 
de la neteja bàsica de la via pública. Per tots aquests motius. el nostre Grup s’abstindrà.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Subirats.  
 
La Sra. Rosa Subirats  
 
Nosaltres hi votarem en contra. L’objectiu aparentment innocent d’aquest Pla és 
augmentar el nombre de turistes per poder augmentar els diners que es deixen a la vila. 
Però on es deixen aquests diners els turistes? S’elabora un Pla turístic perquè el turisme 
deixi diners sense controlar on se’ls gastaran. Efectivament, la idea és segurament crear 
una mena de consorci turístic del Masnou, on els empresaris del ram vagin marcant les 
normatives a l’Ajuntament per tal de controlar en tot moment el recorregut que han de fer 
els turistes.  
 
Controlar al màxim possible tot el circuït que poden arribar a fer i tots els punts d’atracció 
per, d’aquesta manera, controlar també aquells llocs on es deixaran els diners. Això en 
què beneficiarà la immensa majoria de masnovins i masnovines? Absolutament en res. 
Fent una lectura amb més profunditat podem observar que el Pla preveu la necessitat de 
crear una associació específica del sector turístic del municipi, però en cap cas preveu la 
creació d’un organisme que vetlli pels interessos de les treballadores, tot i conèixer la 
precarietat crònica dels sectors del turisme i l’hostaleria. Tampoc veiem que el Pla parli ni 
de creixement sostenible, ambientalment parlant, ni de riscos que cal preveure ni del 
model que cal preveure ni del model de poble que volem. Hi ha una oferta d’allotjament 
turístic que augmenta de manera exponencial i que l’Ajuntament reconeix que no té 
eines, ja no per regular sinó tan sols per conèixer. A més, com que la proposta és 
augmentar el nombre de turistes, l’única proposta al respecte de l’habitatge és la 
professionalització dels habitatges d’ús turístic per cobrir la demanada. Malgrat tot això i 
el context actual de pujada i escassetat de lloguers no es diu res dels riscos que 
comporta l’habitatge turístic per a l’habitatge residencial. Cal que entre totes ens 
preguntem si volem seguir sent un poble amb vida o una marca turística de consum ràpid 
i amb poc valor social afegit.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Avilés.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde i bona nit. Bé, per anunciar que el nostre Grup serà positiu o 
afirmatiu a la proposta del Pla de desenvolupament turístic del Masnou. Entenem que és 
un document eminentment tècnic i molt treballat i, bé, agraïm a la regidoria corresponent, 
doncs, la feina que han fet durant aquests dos últims, quasi diria, dos anys per completar 
un pla que realment havia de regular un fenomen que cada cop està més en augment, 
com és el del turisme i que perquè no sent un punt d’atracció econòmica, doncs, a 
l’Ajuntament hauríem d’intentar aprofitar o, en fi, obtenir el màxim possible d’aquest nou 
fenomen, que també està afectant l’Ajuntament del Masnou, més ben dit, la població del 
Masnou en molts aspectes. És cert que potser no podríem compartir la totalitat de les 
accions que es presenten al Pla, però entenem que sent un primer pla i que el que cal fer 
és posar-lo en marxa i podem començar a valorar o autoavaluar, doncs, les mancances o 
no mancances, o els encerts o no encerts del pla. Entenem que el vot afirmatiu el que 
dona és un suport per posar en marxa això i veure si els objectius es compleixen; perquè, 
en definitiva, amb la majoria els objectius els compartim. I bé, doncs, esperem i desitgem 
que aquest fenomen millori la població del Masnou en tots els aspectes que hi figuren. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Tallada. 
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La Sra. Neus Tallada 
 
Bé, en principi només per aclarir des del punt de vista general el que és el Pla, ja s’han 
definit 50 accions. Aquestes accions no impliquen només una feina en l’àmbit públic de 
l’Ajuntament, hi ha molts actors implicats, hi ha actors públics i privats de diferents sectors 
i diferents regidories del municipi. I, a més a més, les accions estan definides en diferents 
prioritats. N’hi ha que són molt més prioritàries per fer ja o que, fins i tot, ja les estem fent 
o completant i n’hi ha d’altres que s’han previst més a llarg termini. A part d’això, bé, 
podem seure i xerrar de diferents preguntes concretes que heu fet i res més. Vull agrair 
els vots favorables que tindrem. Moltes gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Abans de passar a la votació, si se’m permet una matisació d’una 
afirmació que ha fet el senyor Ernest Suñé, sense ànim d’entrar en debat, és: la 
singularització del turisme ja es va fer en el trimandat, a la meitat de l’anterior mandat la 
singularització de la Regidoria de Turisme separada de Promoció Econòmica. Només 
aquest matís.  
 
I, si se’m permet també, vull afegir una informació que, independentment que aquest Pla 
estratègic de turisme, per una de les preocupacions que ha sortit en aquest debat, 
l’Ajuntament ha creat a nivell intern una comissió de treball des de la gerència de 
l’Ajuntament amb la Regidoria de Turisme, Habitatge i Urbanisme, per al tractament dels 
pisos turístics, per la seva regulació i estem, evidentment, en contacte amb el Consell 
Comarcal, que també està treballant amb un tipus d’ordenança per intentar arribar el més 
ràpid possible a unes conclusions per a la seva regulació, que ens permetin, doncs, un 
creixement sostenible i racional en aquest àmbit. Si els sembla passem a la votació. 
Senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
A veure, jo em limito al que hi ha al Decret de cartipàs del 2011 on no surt la Regidoria de 
Turisme. Va ser després, en tot cas, a l’inici no hi creien. En tot cas, prenc nota.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor, 2 vots en contra i 2 vots 
d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) hi vota en contra. 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) s’absté. 
 
11. Compatibilitat d'una funcionària 
 
La senyora Sílvia Folch llegeix la proposta següent: 
 
“Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada el dia 29 de maig de 2017 per la 
senyora (.../...), funcionària de l’Ajuntament del Masnou, adscrita al lloc de treball 
d’auxiliar administrativa, per a l'exercici d'una segona activitat privada per compte propi 
com a autònoma d’una botiga online de productes infantils. 
  



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000007  20 de juliol de 2017 

 

19 

Vist que l'article 1.3 de la Llei 53/1984 disposa que l'acompliment d'un lloc de treball pel 
personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei serà incompatible amb l'exercici de 
qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar 
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o 
independència.  
 
Vist que l'article 11.1 de la Llei 53/1984 estableix que el personal comprès en el seu àmbit 
d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses 
les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei 
d'Entitats o particulars que es relacionin directament amb els que desenvolupi el 
Departament, Organisme o Entitat al qual l'interessat estigui adscrit a prestar els seus 
serveis, precisament per evitar que tingui lloc un conflicte d’interès en l’empleat públic, si 
es pogués prevaldre’s del seu lloc de treball en l'Administració, en perjudici de l’interès 
públic.  
 
Vist que realitzada la deguda ponderació, tenint en compte l’objecte d’autònoma d’una 
botiga online, no s’aprecia conflicte d’interessos entre l’exposada activitat privada i 
l’activitat pública que realitza l’auxiliar administrativa, l’objecte de la qual no coincideix 
amb el que es realitza en l’activitat privada, atès que versa sobre tasques d’auxiliar 
administrativa, per tant, no entra en conflicte amb l’activitat privada d’autònoma d’una 
botiga online de productes infantils, la impartició de la qual sempre que es realitzi 
necessàriament fora de la jornada laboral de l’empleada pública, no s’aprecia que 
perjudiqui l’activitat municipal exercida, sense que consegüentment es comprometi la 
imparcialitat, independència i el compliment dels deures a càrrec de l’empleada pública, 
en l’exercici de les seves funcions.  
 
Vist que l’article 12.2 de la Llei 53/1984, en relació a l’article 329 i 330, del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, estableix que les activitats privades que corresponguin a llocs 
de treball que requereixin la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o 
superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en l'Administració, només 
es podrà autoritzar quan l'activitat pública sigui com de prestació a temps parcial. El que, 
a sensu contrari vol dir que quan la jornada a l'Ajuntament és la normal a temps complet, 
només es podria autoritzar la compatibilitat si la jornada o horari de l'activitat privada és 
inferior a la meitat. 
 
Vist que el lloc d’auxiliar administrativa no percep un complement específic pel factor 
d'incompatibilitat conforme l’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.  
 
Vist que la senyora (.../...) ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignat una 
tipologia de jornada de 37,5 hores setmanals, i la dedicació com a autònoma seria de 20 
hores mensuals, i per tant inferior a la meitat de la jornada a l’Ajuntament. 
 
Vist que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, regula l’autorització del 
personal inclòs en l'àmbit d'aquesta Llei per a l'exercici d'activitats privades.  
 
Vist l’informe emès per la responsable del departament de Recursos Humans i 
Organització.  
 
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. Autoritzar la senyora (.../...) la compatibilitat de l’activitat privada per compte propi 
declarada el dia 29 de maig de 2017 per a la realització de tasques d’autònoma d’una 
botiga online de productes infantils, sempre que la mateixa tingui lloc, necessàriament, 
fora de la seva jornada de treball com a auxiliar administrativa, i condicionada a l’estricte 
compliment de les obligacions següents:  
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1. En cap cas l’activitat privada no impedirà ni menyscabarà l’estricte compliment 

dels deures de la l’empleada pública ni en comprometrà la imparcialitat ni la 
independència.  
 

2. L’activitat privada no podrà tenir cap relació amb els assumptes que la persona 
conegui per raó del càrrec.  

 

3. No es podran desenvolupar activitats privades que es relacionin directament amb 
les que desenvolupa el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en 
què presta serveis.  

 

4. No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han de 
prestar a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del 
càrrec públic.  

 

5. Qualsevol canvi en l’objecte com a autònoma, haurà de ser comunicat a aquesta 
corporació per la funcionària, als efectes d’analitzar si la mateixa continua sent 
compatible amb l’activitat pública realitzada per la mateixa.  

 

6. L’autorització de comptabilitat està condicionada a l’estricte compliment de la 
jornada i l’horari. 

 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada.” 
 
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 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 

12. Festes locals per a l'any 2018 
 

La senyora Sílvia Folch llegeix la proposta següent: 
 
“En data 31 de maig de 2017, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 7381 l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari 
oficial de festes laborals per a l’any 2018. 
 
L’article 2 d’aquesta Ordre estableix que s’establiran dues festes locals, retribuïdes i no 
recuperables, a proposta dels ajuntaments. 
 

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’acord següent: 
 
Primer. Fixar com a festes locals de la vila del Masnou, per a l’any 2018, el dia 21 de 
maig (dilluns de Pasqua Granada) i el dia 29 de juny (festivitat de Sant Pere). 
 

Segon. Comunicar aquesta resolució al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya, per tal de quedar inclosos en el proper calendari laboral 
de festes.” 
 
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 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
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13. Aprovació inicial expedient número 25/2017 de modificació pressupostària per 
crèdit extraordinari 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Es presenta al Departament d’Intervenció la petició de Regidoria 
d’Acció Social per a la modificació del crèdit, per poder disposar d’un vehicle isotèrmic per 
al Centre de Distribució d’Aliments. Per tant, el que es proposa aquí és tenir els diners a 
la partida per poder realitzar la compra d’aquest vehicle per aquest nou Centre de 
Distribució d’Aliments, un centre municipal. I que ho porten en el seu dia a dia les entitats 
socials i que, per tant, el que fem és poder dotar aquest centre amb aquest vehicle per 
poder portar i recollir els aliments frescos per a la gent que n’ha de fer ús.  
 
La proposta, literalment, diu el següent: 
 
“Es presenta al departament d’intervenció la petició de la regidoria d’Acció Social per la 
modificació de crèdit del pressupost vigent, mitjançant crèdit extraordinari, per poder 
disposar d’un vehicle isotèrmic pel Centre de Distribució d’Aliments. 
 
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. 25/2017, de concessió de crèdit 
Extraordinari finançat amb baixa de despesa de capítol 4, segons el següent detall de les 
aplicacions de despeses que s’especifiquen a continuació: 
 
INCREMENT 
DESPESES  

    

Org. Pro. Eco. Descripció  
Crèdits 
totals Modificació  

Crèdits 
totals 
consignats 

CP 23111 62400 
Vehicle isotèrmic àrea de comunitat i 
persones 0 25.000,00 25.000,00 

    
0 25.000,00 25.000,00 

BAIXA DE DESPESES  
    

Org. Pro. Eco. Descripció  
Crèdits 
totals 

Baixes per 
anul·lació 

Crèdits 
totals 
consignats 

AS 23111 48004 Convenis amb entitats de serveis socials 113.250,00 -25.000,00 88.250,00 

    
113.250,00 -25.000,00 88.250,00 

 

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 
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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 qüestió a comentar al respecte? Senyor Màxim Fàbregas  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem a favor de la proposta, perquè en compartim 
la finalitat, però el nostre vot favorable serà un vot sí crític.  
 
Un sí crític amb l’actuació del Govern que ens va presentar a aprovació, d’una en una, 
cadascuna de les accions destinades a posar en marxa al 100 % el Centre de Distribució 
d’Aliments. 
 
Aquesta forma de fer, al nostre entendre, mostra un cert grau d’improvisació o bé una 
planificació incorrecta i, el que és més preocupant, té com a conseqüència 
l’endarreriment en la posada en marxa d’aquest projecte.  
 
Ens agradaria que el Govern ens informés de quines altres gestions cal efectuar encara 
per tal que el Centre pugui funcionar al 100 % i li recordem que, en una notícia, publicada 
el 4 de novembre de 2016 al web municipal, s’afirmava que el Centre entraria en 
funcionament el primer trimestre de 2017.  
 
Aquest termini està clarament sobrepassat i per això demanem al Govern que s’espavili i 
que faci el que calgui perquè les activitats del Centre es puguin desenvolupar al 100 %, 
no més tard de principis del mes de setembre. La millora en les condicions de vida de 
moltes famílies del Masnou depèn de l’agilitat de l’acció del Govern, una agilitat que, en 
aquest cas, al nostre entendre, brilla per la seva absència. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna intervenció més per part de la resta de grups? Senyora Condeminas, té la 
paraula. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies, senyor alcalde, bona nit. Bé, en primer lloc volia dir-li que no pateixi, que no hi 
ha cap família desatesa, que el servei se segueix donant igual, és a dir, que el Centre de 
Distribució com a tal no funciona encara, evidentment, però sí que se segueix fent igual a 
la resta de centres.  
 
Que la demora ve per molts motius diferents, o sigui, no és un de sol. En el darrer Consell 
de Benestar Social ho vaig explicar i hi ha hagut un endarreriment en el procés de 
l’adjudicació, en el procés de les obres. Després, vam tenir un segon endarreriment que 
va ser en l’adjudicació del punt informàtic. Hi va haver un problema que es va haver de 
tornar a començar aquestes bases, tot plegat. Després, hi ha hagut un darrer problema 
que ha sigut el conveni, el conveni s’ha de signar a tres entitats i això significa que les 
tres entitats han d’anar als seus serveis jurídics i s’han hagut de fer nou modificacions. 
Nou modificacions on hi ha tres bandes més la nostra, quatre, doncs hi ha hagut algunes 
demores. És evident que a mi m’encaria ja haver tallat la cinta i inaugurat perquè tonta 
seria si no ho volgués fer així, perquè hi crec, perquè és una criatura que la venim portant 
des de fa molt de temps, però li garanteixo que tot va endavant.  
 
Per què aquesta cosa va a part i no ha anat abans? Perquè el projecte és ambició, el 
projecte, ja els vaig dir que no era un projecte tancat, que és un projecte viu. És a dir, 
comencem avui amb un Centre de Distribució, volem fer temes de reaprofitament 
alimentari, temes d’ajuda a les famílies, hi ha moltes coses.  
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Un dels temes a plantejar era com afrontem el tema del vehicle del producte fresc? Era 
evident que amb el pressupost que teníem i tal no es podia fer. Malauradament, el que ha 
sigut erroni, és a dir, el que ens ha fet endarrerir el projecte, ens ha deixat uns diners que 
hi havia a una partida i llavors vist el que s’ha vist, doncs, per no malgastar aquests 
diners, es fa aquesta proposta avui i es diu “escolta’m, allò que pensàvem fer-ho el 
següent any o més endavant podríem fer-ho ara”. Per tant, no és que avui m’he aixecat i 
he dit “anem a comprar una furgoneta”, sinó que ja és un projecte que teníem. Potser el 
problema està en no haver-ho sabut explicar bé, no dic pas que no, però no sé... Si deixo 
alguna cosa enlaire del que he comentat. Gràcies 
 
I, perdó, el Centre de Distribució ha rebut les primeres 7,5 tones aquesta setmana, el dia 
18 exactament. Estan les obres recepcionades i el conveni se signa el dia, si tot va bé, el 
dia 31 de juliol d’aquest mes i, per tant, en principi el mes de setembre la primera 
setmana o la segona, les entitats es posaran en marxa ja amb la seva posada en obra, 
per dir-ho així, i a final de mes hauríem de poder inaugurar amb tot el que això comporta. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passem, si els sembla, a la 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 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
14. Aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió d'ajuts sobre la 
quota de l'impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat 
econòmica 
 
La Sra. Noemí Condeminas llegeix la proposta següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament del Masnou valora la necessitat d’aprovar unes Bases reguladores 
de la concessió d’ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles a favor de 
persones amb escassa capacitat econòmica que permetin atorgar ajuts en aquest 
concepte a les persones i famílies pertanyents als col·lectius més afectats, a atorgar pel 
procediment de concurrència competitiva.  
 
Vist l’informe de la cap d’Acció social de data 19 de juny de 2017, en el qual es proposa 
l’aprovació de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts sobre la quota de l’impost 
sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica. 
 
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 reguladores de la concessió d’ajuts sobre la quota 
de l’impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica, 
segons el text que s’annexa als presents acords. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les Bases reguladores 
de la concessió d’ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles a favor de 
persones amb escassa capacitat econòmica, 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 
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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 Social de l’Ajuntament del 
Masnou, situat a l’Edifici Roger de Flor, carrer Roger de Flor 23, 08320 El Masnou 
(Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30 a 14 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 reguladores de la concessió d’ajuts sobre la 
quota de l’impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat 
econòmica que ara 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. Hi ha esmenes presentades, no? Per part del Grup Socialista i per part 
d’ICV-EUiA. D’acord? Per part del Grup Socialista, senyor Suñé té la paraula.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies. No hem rebut cap informació per part de la regidora, entenem que encara estan 
vives totes. Bé, el nostre Grup va presentar en temps i forma vuit esmenes a les bases 
que avui presenta el Govern. No procedirem a llegir-les íntegrament sinó que en faré una 
breu exposició i també dels motius pels quals les hem presentat.  
 
El nostre Grup defineix dos tipus de millores a les bases, les que proposem. Les 
primeres, que serien de tramitació dels ajuts i agilització dels ajuts i d’agilització de les 
subvencions i les segones, que suposarien una ampliació de la base de persones 
beneficiàries i la disponibilitat econòmica de l’ajut. En les que definim com a millores de 
tramitació i agilització hem proposat modificar el procediment de concessió perquè es faci 
per la via de concessió directa i així agilitzar la tramitació reduint el temps per atorgar els 
ajuts amb una proposta específica de rebaixa d’un mes per la resolució i que, en cas de 
sobrepassar aquest termini, que tingui caràcter estimatori no desestimatori. També per 
facilitar l’accés i informació a l’ajut hem proposat l’habilitació d’espais d’atenció al públic, 
tant als Vienesos com a la Casa del Marqués uns dies a la setmana, perquè les persones 
que ho necessitin puguin trobar ja persones que els ajudin a la tramitació.  
 
Per les millores, per ampliar la base de persones beneficiàries i la disponibilitat 
econòmica de l’ajut, el nostre Grup hem proposat la modificació dels requisits per 
incrementar les persones beneficiàries, tant en nombre d’immobles i en el valor cadastral 
com en els ingressos. I també hem proposat una modificació de la disponibilitat 
econòmica de l’ajut que de facto suposa un increment del total i així evitar la manca de 
disponibilitat de diners i que es pugui cobrir la totalitat dels ajuts sol·licitats sense haver 
de prorratejar-los com fins ara passa.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Una qüestió, podríem fer el debat conjunt de les esmenes. Els sembla 
bé? No? Són bastant similars pel que veig, però... bé. Vostè vol fer-les per separat? 
Doncs, si de cas, fem l’exposició de les seves esmenes i després fem el debat. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres presentem cinc esmenes a la proposta del Govern que 
també, com ha fet el regidor senyor Suñé, passo a explicar breument: 
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La primera intenta solucionar un problema que s'ha plantejat en cada una de les 
convocatòries anteriors, quan alguns ajuts s'han denegat perquè la família sol·licitant 
tenia un altre habitatge, a vegades un habitatge que estava en propietat compartida amb 
algun familiar, i que tenia un valor cadastral baix. Això passa, en la major part de casos, 
perquè s’ha rebut una herència compartida i, en d'altres, perquè es té una caseta al poble 
d’origen, d'escàs valor cadastral. En tots aquests casos, com les bases estableixen que 
només es pot ser propietari d’un habitatge, l'ajut és denegat. 
 
Per això, l'esmena proposa que, tot i que les famílies siguin propietàries de dos 
habitatges, puguin gaudir de l'ajut sempre que la suma dels dos valors cadastrals no 
superi el límit del valor cadastral que estableixin les bases. 
 
La segona i la tercera esmena pretenen aconseguir que hi hagi més famílies que puguin 
gaudir de l'ajut, i això s’aconsegueix per dues vies:  
 

 La primera, augmentant el valor cadastral que es posa com a límit a les bases, 
passant dels 60.000 € que proposa el Govern als 70.000 € que proposa el nostre grup 
(esmena 2). 
 

 La segona, augmentar lleugerament el sostre d'ingressos familiars que es posa com a 
límit per poder optar a l'ajut (esmena 3) 

 
La quarta esmena té com a objectiu que l'import de l'ajut a rebre depengui del valor 
cadastral de l'habitatge i, per això, fem tres propostes: 
 

 Augmentar l'import de l'ajut a rebre per les famílies que ocupin un habitatge amb un 
valor cadastral inferior o igual a 50.000 €. I amb aquesta esmena, l'import de l’ajut 
seria el 70 % de la quota que hagin pagat d'IBI, en lloc del 60 % que proposa el 
Govern. 
 
Aquestes famílies es veurien lleugerament beneficiades en relació amb l’ajut que van 
obtenir l'any passat. 
 

 Mantenir en el 60 %, com a import de la quota de l’ajut a rebre per les famílies que 
ocupin un habitatge que estigui amb un valor cadastral comprès entre els 50.000 i els 
60.000 €. Aquest és el mateix percentatge que proposa el Govern. 
 
Aquestes famílies, pel que respecta a l'import de l'ajut a rebre, estarien en la mateixa 
situació en la qual van estar l'any passat. 
 

 Finalment, aquest és un afegit, que les famílies que ocupin un habitatge amb un valor 
cadastral comprès entre els 60.000 i els 70.000 € puguin rebre un ajut igual al 50 % 
de la quota. 
 
Aquestes famílies no van poder optar a rebre un ajut l’any passat, ja que el seu 
habitatge tenia un valor cadastral superior als 60.000 €, que era el límit que s’establia 
a les bases.  
 

Cal tenir en compte que aquests ajuts es concedeixen tant a les famílies que són 
propietàries de l’habitatge com a les que són llogateres i que, l'any passat, dels 50.000 € 
destinats als ajuts, únicament es van atorgar ajuts per un import que no va arribar als 
27.000 €. 
 
Per al nostre Grup, les raons per les quals no es van atorgar tots els diners previstos van 
ser dues: per una banda, la nul·la publicitat feta pel Govern i, per l'altra, les condicions 
fixades per obtenir els ajuts. 
 
I les nostres esmenes intenten o tenen com a objectiu millorar aquesta segona situació. 
Gràcies. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Respecte a les esmenes tant del Grup Socialista com del Grup d’ICV-
EUiA, alguna intervenció?  
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí, gràcies. Bé, nosaltres l’any passat, i crec que va ser el Grup d’ICV-EUiA que va fer 
moltes esmenes, vam acceptar-les pràcticament totes i jo vaig agrair públicament i, a més 
ho torno a fer, si convé van millorar molt les bases i realment vam doblar, crec, i ho dic 
molt de memòria que vam passar com de 6.000 a aquests 27.000 i, per tant, vaig agrair 
les aportacions. Dit això, l’any passat vam passar del valor cadastral de l’habitatge de 
50.000 a 60.000 i aquest any es proposen de 60.000 a 70.000. O sigui tot és apujar-ho 
una miqueta més. Ho faig per fer-ho resumit, perquè sinó una miqueta també crec que 
contesto, eh Ernest, si em deixo alguna cosa després també ho dic.  
 
La voluntat d’aquest Govern no és anar dient que no, és dir hem pressupostat uns diners 
si augmentem el que vostès ens estan demanant ara és evident que ens passarem 
d’aquest pressupost, segur. Llavors, el plantejament, en tot cas, que ens hauríem de fer 
és dir: donem un ajut lineal a tothom? Perquè, és clar, vostè em posa, per exemple, 
senyor Màxim Fàbregas, em diu si una persona té dos habitatges nosaltres entenem que 
si una persona té dos habitatges, no parlem d’habitatge i pàrquing, parlem de dos 
habitatges. L’opció del segon habitatge és o vendre’l o llogar-lo. És més, l’Ajuntament li 
dona l’opció, si vol, de posar-lo a la bossa de lloguer social, perquè en pugui treure un 
rendiment i, a més a més, fer una feina social i, per tant, es podria desgravar l’IBI. Vostè 
em diu, hi ha gent que té una casa en un poblet... val, però si supera aquest valor 
cadastral no serà tan caseta, serà una casa més important, probablement. No entraré ara 
en el detall.  
 
Valorat això, l’Equip de Govern considera, doncs, que l’any passat es va fer un augment 
molt important i que a dia d’avui creiem que donem resposta a un bon nombre 
d’habitants. És cert que si hi ha algú que no entra en aquestes bases hi ha altres 
fórmules. Vostè, senyor Suñé, em parlava per exemple de la concessió directa. L’ajut 
social és de concessió directa. Quan fem bases puntuals aquesta és la concurrència, mai 
és directa sempre és via concurrència competitiva. No és un tema de no voler acceptar 
perquè sí, sinó que creiem que l’any passat es va fer un gran esforç i, de moment, volem 
seguir mantenint aquesta línia sinó el que posaríem damunt la taula és dir, bé què fem? 
Donem a tots per igual i ja no cal fer aquestes bases, és aquest el plantejament al qual 
arribem. Nosaltres creiem que una persona que cobra al voltant d’uns 15.000 o 16.000 € 
anuals ha de poder fer front amb un IBI, perdó, si cobra més d’això una única persona 
parlo, eh. Els annexos els podeu consultar i els podeu veure. Creiem que l’any passat es 
van augmentar molt i va estar bé augmentar-los, però si seguim augmentant-los cada 
any, doncs, arribarà un punt que tots els masnovins hi tindrem dret i, per tant, no sé si té 
massa sentit fer aquests ajuts. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
  
Sí, per part dels esmenats, senyor Suñé.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, jo abans no he volgut entrar en dades i en xifres perquè crec que no val la pena 
avorrir. Jo crec que mentre siguem capaços d’anar ampliant el focus... és cert que 
arribarà un moment que si obríssim tant abastaria a tothom, però bé, el que ara està 
abastant és una part molt petita de la població del Masnou. La proposta tant del Grup 
d’ICV-EUiA com al nostra és obrir el focus i intentar incorporar altres elements a veure 
fins on arriba. Per què? Doncs perquè hi ha gent que ho està passant molt malament i hi 
ha característiques i casuístiques molt concretes i que jo crec que valdria la pena no dir 
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que no pel fet que tinguin dues cases. Perquè l’exemple que ha posat el senyor Màxim 
Fàbregas és un exemple exacte. És a dir, vostè pot tenir la casa aquí que li ha costat molt 
mantenir i rebre una herència, una herència que, a més a més, ara no la pot posar en 
valor perquè ni té capacitat potser per vendre-la... poden passar moltes coses i hi ha gent 
que està passant-ho malament. Nosaltres, el que proposem és obrim el focus i analitzem 
la característica. Miri, al Masnou, en dades del 2011, hi ha 10.300 habitatges, dels quals 
6.140 són de propietat i 2.158 de lloguer. D’aquests, 3.995 no sobrepassaven els 90 m², 
que la gran majoria, més de 6.800 habitatges hi convivien més d’una persona. 3.306 eren 
parella amb fills i 1.177 pare o mare amb fills. La mitjana de la base imposable general 
d’IRPF pel declarant es va establir, al 2014, en 24.446 €. Que al 2016 es van girar 14.946 
rebuts d’IBI i que la base imposable per rebut va superar els 72.000 € i la quota íntegra 
supera els 580 €. Aquestes són dades oficials de l’Idescat; per tant són dades que tenim 
a l’abast. Nosaltres, el que pretenem és adequar l’ajut a les dades mitjanes, la nostra 
proposta supera una miqueta aquestes dades, però bé també pretenem amb aquesta 
idea intentar abastar el màxim possible. Pensi el nombre de persones que es podrien 
beneficiar i pensi les que se n’han beneficiat. Molt poques, per tant, entenem els dubtes 
de la regidora perquè en fer números el paper ho aguanta tot, però la nostra voluntat, la 
del Grup Socialista, és intentar que la majoria de gent que necessita aquest ajut pugui 
estar, pugui arribar i pugui tenir. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. No sé si és que no ens hem explicat bé al plantejar les nostres 
esmenes, però en cap cas, perquè aquest argument a més, és un argument que ja vam 
escoltar l’any 2014. La nostra idea és que l’ajut arribi a les 11.000 famílies del Masnou, en 
cap moment. Estem parlant d’habitatges que tenen un valor cadastral com a màxim, en la 
nostra proposta de 70.000 €, són al minoria dels habitatges al Masnou. Jo crec que hi ha 
un plantejament que el Govern s’ha de fer i que ens ha d’explicar a quina resolució arriba 
una vegada se’l faci. Quan l’any 2014, l’any 2015 i l’any 2016 es va decidir destinar 
50.000 € a fer front a aquesta convocatòria d’ajuts era, se suposa, perquè la intenció era 
distribuir-los tots. Ho explicaré després a l’explicació de vot. Això no s’ha aconseguit en 
cap dels casos. En el millor escenari és el que es va produir l’any passat. L’any passat es 
van distribuir 26.000 €, una mica més de la meitat de la partida. El Govern podia fer dues 
coses, decidir que per a aquest any hi hauria un altre cop 50.000 € per repartir i obrir el 
ventall perquè tots els 50.000 € es poguessin repartir, que és el que proposa la nostra 
coalició i també està en la línia del que proposa el PSC o bé fer el que va fer el Govern, 
diu: no, en lloc de 50, 25, que és la quantitat que figurava als pressupostos de 2017. 
Actualment, la partida que hi ha és 0, per què? Doncs perquè sorpresivament com que en 
la tramitació als ajuts de l’any passat es van endarrerir i els ajuts al final es van pagar 
l’any 2017, a algú se li va acudir que la manera de fer front als 26.000 que s’havien de 
pagar corresponents a la convocatòria de l’any 2016 era utilitzar els 25.000 de 2017 i 
afegir-ne 1.600 o 1.700. De manera que ara la partida està absolutament a zero. 
 
Nosaltres el que estem demanant és, com deia el senyor Suñé, que s’atenguin totes 
aquelles famílies que ho estan passant malament i són moltes més de les que cap de 
nosaltres es pot imaginar. Moltes més. Jo he revisat tots els 160 expedients de la 
convocatòria de l’any passat i he vist en molts casos els habitatges d’aquestes segones i 
no són segones residències. Aquests segons habitatges, alguns tenen un valor cadastral 
de 4.000 € i són propietats compartides. I no estan situats, per suposat, al Masnou, amb 
la qual cosa de cap manera es poden posar al servei de la borsa d’habitatge perquè a 
més a més no tindria cap mena de sentit. I aquesta gent, en alguns dels casos, estan 
tenint uns ingressos, estan per sota de la franja més baixa d’ingressos que s’estableix en 
les bases, però com que tenen la sort de tenir un segon habitatge que té uns 4.000 €, que 
segurament és una, no sé, un garito situat allà on sigui, però que té un valor cadastral 
això impedeix que optin a l’ajut. Jo crec que una posició bastant justa seria, que estem 
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parlant d’un sostre de gent que tingui una certa capacitat adquisitiva o que gaudeixi d’un 
habitatge amb unes certes condicions i això ho marquem amb valor cadastral, doncs fem 
que les suma no sobrepassi aquest valor cadastral, però no ens entestem en què sigui un 
i únicament un.  
 
Aquesta era la nostra voluntat, veiem que no hem estat capaços d’aconseguir-ho. Ja vam 
agrair l’any passat a la Regidoria i al Govern la seva voluntat de negociar, ja vam dir que 
esperàvem que fos una flor que fes estiu, ja veiem que no, que ara estem un altre cop a 
la tardor. No ho lamentem per nosaltres, ho lamentem per la gent que deixarà de gaudir 
d’aquests ajuts. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Condeminas. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí, gràcies. Bé, diverses coses. Una, la primera partida de 50.000 es posa perquè a més 
és la primera vegada. Es fan càlculs que podrien i, evidentment, un tira llarg. Veient que 
no s’esgota ni de bon tros, es rebaixa a la meitat per fer que aquests diners no quedin 
morts i vagin a altres partides.  
 
I bé, sorprenentment no, evidentment amb les esmenes que vostès proposen i la nostra 
acceptació i ens n’anem a 27.000. Bé, 27.000 no són 50.000, no cal que posem 50.000 
cada any, és a dir, jo estic gestionant diner públic i intento ajustar al màxim possible, 
perquè no només fem aquestes ajudes. Vostès diuen que hi ha molta gent que no pot, 
que ho està passant malament, és evident que des de la Regidoria coneixem moltíssims 
casos i jo també els podria posar particularitats; però, és clar, si comencem cada vegada 
a generalitzar amb el segon habitatge, és que aquí ens hi cap tot. Vull dir en algun punt 
hem de posar el sostre. Que vostès tenen un sostre més alt i nosaltres el tenim més baix, 
probablement, no dic pas que no. Jo no estic dient que això quedi així de forma definitiva, 
estic dient que anem pujant exponencialment. De moment l’hem deixat així, hi ha altres 
ajuts. A les famílies no només se les ajuda amb temes d’IBI, hi ha ajuts d’escombraries, 
de llibres, de menjador, ajuts directes, de llum, de lloguers, etc. Per tant, aquest no és 
l’únic ajut i, per tant, hi ha altres vies. Dit això, no estarem aquí tota l’estona discutint 
exactament el mateix, creiem que l’esforç que es va fer l’any passat d’augment era un 
augment important i que ara en aquest moment no toca augmentar més. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Ara faríem el posicionament sobre la proposta del Govern.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. No, només vull dir-li que exponencialment no l’incrementen. El 
professor de matemàtiques la renyarà, no és exponencial. Bé, en tot cas, aquestes bases 
permetran ajudar moltes persones del Masnou que ho necessiten, jo crec que això cal 
realçar-ho, al marge que no hem estat capaços d’arribar a un acord sí que volem agrair la 
feina feta, tant a les persones que han contribuït directament o indirectament com al 
Govern, d’aquesta proposta. Sí que ens hagués agradat que hagués arribat a més 
persones i amb millors condicions, que s’hagués pogut posar més diners damunt la taula. 
En tot cas, la proposta que per a nosaltres es queda curta és suficientment bona com 
perquè donem el nostre vot a favor. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Màxim Fàbregas, té paraula.  
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Reitero que no es produeix un increment exponencial. Un 
increment exponencial no podria assumir-lo l’Ajuntament del Masnou ni amb el triple del 
pressupost que té actualment. És un increment miserable, permeti’m que li digui. I per qui 
tingui interès li podem passar les xifres. Lamentem que l’actitud del Govern no hagi 
permès, bé, no s’han votat encara les esmenes, per tant què fem ara? D’acord, això és 
altament irregular, no compleix el ROM, no ho dic perquè en prengui nota senyor alcalde. 
Segueixo? Gràcies, senyor alcalde, que consti l’incompliment del ROM.  
 
Bé, deia que lamentem que l’actitud del Govern no hagi permès l’aprovació de les nostres 
esmenes, bé, no ho sabem encara, perdó. És que he de canviar la intervenció... lamento 
sospitar...  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per esvair-li qualsevol dubte, si li sembla passem a la votació de les esmenes del PSC.  
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal del PSC-CP 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 11 vots en contra, 4 vots a favor i 6 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals d’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 C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 11 vots en contra, 4 vots a favor i 6 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals d’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 C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara que ja ha aclarit tots els seus dubtes, continuï la seva intervenció.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Ja puc intervenir, gràcies. Bé, doncs deia que lamentem que l’actitud del govern no hagi 
permès l’aprovació de les nostres esmenes.  
 
I ho lamentem, fonamentalment, pel que significa de perjudici per a les famílies afectades, 
tant les que no aconseguiran obtenir un ajut superior al que havien obtingut l’any passat 
com aquelles, que seran moltes, que quedaran excloses dels ajuts per la negativa del 
Govern. 
 
I ja ho deia abans, no acceptem l’argument del Govern que les nostres esmenes 
desvirtuen el caràcter social de la convocatòria. Aquest argument es va utilitzar l’any 2014 
i 2015 per negar-se a acceptar les nostres modificacions. I aquesta negativa va ser la que 
va motivar que l’any 2014 només 10 famílies rebessin ajuts i que dels 50.000 € només es 
gastessin 1.628 € i que al 2015 fossin prop de 50 famílies les que rebessin ajuts i que 
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dels 50.000 € només es gastessin poc més de 7.000 € quan, en cadascun dels anys 
esmentats, hi havia 50.000 € destinats a aquests ajuts.  
 
No obstant això, el nostre vot serà favorable, insistirem l’any vinent i procurarem treballar 
amb més antelació per aconseguir una modificació de les bases. Creiem que si la 
voluntat del Govern, si la voluntat del Govern és destinar els diners que s’havien destinat 
inicialment, els 50.000 €, el que s’ha de fer és explorar quin és el sostre. I l’única forma 
d’esbrinar quin és el sostre és anar obrint de mica en mica. I, a la vegada, i no relacionat 
amb les bases, el que demanem al Govern és que, primer a diferència del que ha fet 
altres anys, aquesta vegada faci una àmplia campanya informativa de difusió a El 
Masnou Viu, etc. No n’hi ha prou en posar-ho a la pàgina web de l’Ajuntament i després 
que quan es faci la convocatòria específica de les bases es vetlli perquè el termini sigui el 
més ampli possible. És a dir, que si en lloc de dues setmanes que acostuma a ser poden 
ser tres o quatre molt millor, perquè justament aquests ajuts els demanen gent a vegades 
que té moltes dificultats per fer-ne la tramitació i això a vegades és una dificultat afegida. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyor Avilés, té la paraula.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, bona nit. Per anunciar que el Grup Municipal hi votarà a favor. Bé, hem de 
manifestar que la nostra prioritat hagués estat, tot i que no és el debat oportú o encara no 
és el moment d’una rebaixada generalitzada de l’IBI. No ens agrada tant la línia empresa 
per l’Equip de Govern i, en general, per altres administracions de concessió d’ajuts, sinó 
que som més partidaris d’una contenció al sistema recaptatori dels ajuntaments per tal 
que tothom pagui el just i no haver d’obligar els ciutadans a primer li cobro un IBI 
suficientment important o amb un tipus impositiu molt alt per després oferir-li la possibilitat 
que vingui a l’Ajuntament a haver de demanar, explicar la seva situació, perquè és una 
situació lògicament incòmode que la gent, si pogués evitar, doncs, l’evitaria. I només 
quan no té més remei, doncs, acut als serveis socials a explicar, doncs, aquella situació 
tan incòmode que ha de patir o tant miserable en alguns casos que li fan demanar 
aquestes concessions d’ajuts. Per tant, la primera cosa que hem de dir és que preferiríem 
que l’IBI, en termes generals, fos més baix, que afectés la baixada a tots els habitatges, 
independentment del valor cadastral, i en aquells valors cadastrals més baixos si la 
normativa ho permetés, doncs, encara fos més la rebaixa a aplicar en línies generals al 
límit.  
 
Però, bé, com dèiem, que aquest no és el moment de debatre això, però sí que com a 
mínim volíem exposar el fet és que en definitiva, doncs, entenem que aquesta concessió 
d’ajuts el que ha d’anar a assolir o a cobrir és una mancança real, que hi ha de gent que 
té una vulnerabilitat especial o que està en risc d’exclusió social o que té una situació 
econòmica molt incòmoda i entenem que amb les bases actuals i, sobretot, amb els 
criteris que regulen la concessió d’aquests ajuts, entenem que es dona sortida, es dona 
resposta a aquesta necessitat puntual i concreta amb aquelles persones més 
desfavorides.  
 
És per això que donarem suport a la proposta i és per això que no hem donat suport a les 
esmenes presentades pels grups d’ICV-EUiA i PSC, perquè entenem que ens ha de venir 
a cobrir aquesta línia d’ajuts un nitxo de gent molt concret i crec que no és necessari anar 
augmentant, doncs, les expectatives econòmiques dels ciutadans del Masnou i millor 
guardar aquests diners per fer o sol·licitar una rebaixa de l’IBI general a tots els 
ciutadans. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
 Moltes gràcies. Senyora Condeminas, per tancar. 
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La Sra. Noemí Condeminas 
 
Perdoneu. És que ara, repassant, m’he adonat que a les bases en el punt 6 de la 
publicitat, posa: Un extracte de la convocatòria del premi i no és del premi sinó de l’ajut.  
 
Entenc que és un problema del picatge, però m’agradaria, si us sembla doncs, que es 
pugui corregir l’error, que no varia en res, però sí que consti. Es pot fer, no? 
 
Dit això, vull agrair el suport dels grups que donen suport a aquestes bases, acceptar els 
crítiques, com no podria ser d’una altra manera, dels grups que han fet esmenes, que 
entenc que són per millorar-les. Rectificar lo d’exponencial, evidentment, i dir que, bé, 
aquestes bases, evidentment, estan bé, jo he dit exponencial incorrectament. Jo, potser 
en aquest cas em referia, doncs, al fet que hem anat introduint millores cada any i el que 
sí que m’agradaria com a mínim comentar és algunes d’aquestes millores que s’han 
introduït. I és, doncs, la possibilitat que el sol·licitant, sigui un propietari com un llogater, 
en aquest cas això, perdó, si trobés la possibilitat que el sol·licitat sigui propietari d’un 
segon habitatge, si aquest està cedit a la bossa de lloguer social, això en les darreres no 
hi era. S’introdueix un grau més de valoració, abans teníem una persona o més d’una 
persona, ara és una, dues i tres o més, és a dir, que s’enquadra una miqueta millor. 
S’abaixen els ingressos per a famílies amb persona amb discapacitat, en aquest cas. 
Abans l’IRS famós era de 3 i baixa a 2,5; per tant, doncs, arribarà també a més gent. 
S’introdueix les famílies monoparentals amb 2,5 de l’IRS, s’introdueix el tema de la 
publicitat, que per això m’he adonat de l’error quan el senyor Màxim Fàbregas ens ho ha 
comentat. En la publicitat ja consta que es farà en la web, com en El Viu, en els mitjans 
habituals de competència que fem i s’hi afegeix també que la manca de resolució tingui 
caràcter desestimatori que concret que el senyor Suñé, al contrari? perdó, llavors. No és 
que ara, potser ho he entès malament jo.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Que sigui estimatòria. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Val, doncs, en aquest cas és al revés, correcte.  
 
Bé, també s’ha introduït que per evitar errors en els criteris de valoració, que la major part 
són econòmics, doncs, s’inclou que la valoració aquesta també es faci des del mateix 
departament de serveis econòmics, entre moltes d’altres, que potser ja són més 
genèriques. Ho dic perquè el fet que no s’hagin acceptat esmenes com les que avui s’han 
proposat sí que hi ha hagut, al nostre entendre, millores o coses que fan que cada 
vegada o cada any no ens limitem només a agafar i copiar sinó que anem augmentant. 
No és, probablement, el que voldrien alguns dels partits que ens acompanyen, però és 
les que, al nostre entendre, doncs, aquest any milloren les bases de l’any passat. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla, passem a la votació de la proposta.  
 
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 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
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15. Declaració d’interès municipal de les obres de construcció d’una nova escala 
d’evacuació a la zona del pati interior de la zona nord de l’edifici situat al carrer de 
Roman Fabra, número 3 del Masnou 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Bé, com bé diu el títol es tracta d’una actuació a l’escola Ocata que realitza el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat, que està duent a terme aquests dies i que 
està previst que acabi abans de l’inici de curs. Per tant, el que es fa aquí és proposar el 
següent: 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Vista la llicència d’obres menors concedida amb data 26 de juny de 2017 al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya – Serveis Territorials al Maresme – Vallès 
Oriental, per a l’execució de les obres de construcció d’una nova escala d’evacuació a la 
zona del pati interior de la zona nord de l’edifici situat al carrer de Roman Fabra, número 
3 del Masnou – Escola Ocata, amb referència cadastral 2925110DF4922N0001WD, 
expedient d’obres número 418/17. 
 
Atès que en la sol·licitud de la llicència d’obres efectuada amb data 8 de maig de 2017 
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya – Serveis Territorials al 
Maresme – Vallès Oriental, se sol·licitava la declaració de les obres a realitzar en l’Escola 
Ocata, d’especial interès o utilitat municipal i, en conseqüència, que es procedís a 
l’exempció de la taxa per llicències urbanístiques, així com a la bonificació del 95% de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques estableix a 
l’article 6.3 que aquelles obres que, previ informe favorable de la Comissió Informativa de 
Serveis Generals, hagin estat declarades per acord de l’òrgan competent, d’interès 
municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment 
del treball, quedaran eximides del pagament de la taxa per llicències urbanístiques.  
 
Atès que l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres estableix en el seu article 3r.bis.4 que l’Ajuntament bonificarà en un 95% les 
construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’interès municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment del treball. 

 
Vist l’informe emès per l’aparellador municipal amb data 28 de juny de 2017, en el qual 
posa de manifest que es pot procedir a la declaració de les obres de construcció d’una 
nova escala d’evacuació a la zona del pati interior de la zona nord de l’edifici situat al 
carrer de Roman Fabra, número 3 del Masnou – Escola Ocata, com a obres d’especial 
interès o utilitat municipal, donat que l’escola Ocata forma part de la dotació educativa del 
Masnou, i com a tal, desenvolupa una activitat d’interès municipal, manifestant que 
l’edifici es troba situat en zona qualificada com a 5, sistema d’equipaments, subzona 5b, 
equipament educatiu, 
 
Vist l’informe emès per la cap d’Urbanisme, Activitats, Obres i Projectes amb data 28 de 
juny de 2017. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En ús de les atribucions conferides a la Corporació municipal, es proposa l’adopció dels 
següents acords:  
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Primer. Declarar les obres de construcció d’una nova escala d’evacuació a la zona del 
pati interior de la zona nord de l’edifici situat al carrer de Roman Fabra, número 3 del 
Masnou – Escola Ocata, amb referència cadastral 2925110DF4922N0001WD, d’especial 
interès o utilitat municipal, d’acord amb els informes emesos per l’aparellador municipal i 
per la cap d’Urbanisme, Activitats, Obres i Projectes, i d’acord amb el dictamen favorable 
emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya – Serveis Territorials al Maresme – Vallès Oriental.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna qüestió a comentar? Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, nosaltres votarem a favor de la proposta, però lamentem que la manca de diligència 
de la Generalitat de Catalunya hagi provocat que aquestes obres, que són essencials per 
la seguretat del centre, s’hagin vist endarrerides uns quants anys. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs, si els sembla, passem a la 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. 
 
 
16. Declaració de lesivitat del certificat de compatibilitat urbanística relatiu a la 
implantació d'una activitat de club social i associació de fumadors de cànnabis, a 
desenvolupar en el local situat en l'avinguda de Joan XXIII, núm. 110 del Masnou 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Gràcies, senyor alcalde. Efectivament, el 4 d’abril del 2017 s’ha fet un certificat de 
compatibilitat urbanística en relació amb el número 110 de l’avinguda Joan XXIII, d’acord 
amb l’informe favorable emès pel tècnic municipal el 28 de març. Dies després, el mateix 
tècnic municipal descobreix una errada que fa canviar el sentit favorable del seu informe. 
Cal recordar que l’ordenança que regula aquestes associacions fixa unes distàncies 
mínimes, entre d’altres els equipaments públics socioculturals. En aquest cas no es 
compleix una distància mínima entre el local i un dels equipaments públics de la zona. 
Així doncs, s’obre el procediment necessari per corregir el certificat emès. Vist l’expedient 
incoat per Decret de data del 3 de maig del 2017. Atès que el 4 de maig el secretari 
general emet informe jurídic sobre el procediment a seguir. Atès que es va concedir un 
termini d’audiència a l’interessat, el qual no ha presentat al·legacions. Vist l’informe jurídic 
emès amb data del 27 de juny del 20017 pel secretari general de l’Ajuntament. Vist el 
dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa l’adopció dels següents 
acords: 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Vist l’expedient incoat per decret de data 3 de maig de 2017 en relació a la declaració de 
lesivitat del certificat de compatibilitat urbanística relatiu a la implantació d’una activitat de 
club social i associació de fumadors de cànnabis, a desenvolupar en el local situat en 
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l’avinguda de Joan XXIII, núm. 110 del Masnou, ja que, en contra del que es manifesta en 
el referit certificat, l’activitat de club de fumadors de cànnabis no és compatible amb els 
usos admesos en el local esmentat.  
 
Atès que en data 4 de maig de 2017, el secretari general de l’Ajuntament emet informe 
jurídic sobre el procediment a seguir. 
 
Atès que per escrit de data 4 de maig de 2017 es va concedir un termini d’audiència de 
15 dies a l’interessat, el senyor (.../...), el qual no ha presentat al·legacions.  
 
Vist l’informe jurídic emès amb data 27 de juny de 2017 pel secretari general de 
l’Ajuntament, en el qual es manifesta textualment el següent:  

 
“Antecedents:  
 
En data 4 d’abril de 2017, a petició del senyor (.../...), s’emet el certificat de compatibilitat 
urbanística relatiu a la implantació d’una activitat de club social i associació de fumadors 
de cànnabis, a desenvolupar en el local situat en l’avinguda de Joan XXIII, núm. 110 del 
Masnou, d’acord amb l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 28 de 
març de 2017.  
 
L’arquitecte municipal, en data 20 d’abril de 2017 va emetre informe en el qual 
manifestava que existeix un error en l’informe tècnic transcrit en el referit certificat de 
compatibilitat urbanística, de manera que l’activitat de club de fumadors de cànnabis no 
és compatible amb els usos admesos en el local de l’avinguda de Joan XXIII, núm. 110.  
 
A la vista de l’esmentat informe per decret de data 3 de maig d’enguany es va incoar 
procediment de declaració de lesivitat del referit certificat. 
 
En data 4 de maig de 2017, vaig emetre informe jurídic sobre el procediment a seguir.  
 
Per escrit de data 4 de maig de 2017 es va concedir un termini d’audiència de 15 dies a 
l’interessat, el senyor (.../...), el qual no ha presentat al·legacions.  
 
Fonaments de dret 
 
I. Marc jurídic aplicable 
 

1. Els articles 48 a 52 i 107 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques. 

2. L’article 73 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 

3. Els articles 21.1.l) i 22.2.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local. 

4. Els articles 53.1.l) i 52.2.k) 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. 

5. Els articles 43 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
II. Consideracions jurídiques 
 
Primera.- Declaració de lesivitat 
 
Les administracions públiques poden declarar lesius per a l’interès públic els actes 
favorables per als interessats que siguin anul·lables de conformitat amb l’establert a 
l’article 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, per a procedir a la seva ulterior impugnació davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
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Són anul·lables els actes de l’Administració que incorrin en qualsevol infracció de 
l’ordenament jurídic, inclosa la desviació de poder; el defecte de forma només 
determinarà l’anul·labilitat quan l’acte no compleixi amb els requisits formals 
indispensables per a assolir la seva finalitat o doni lloc a la indefensió dels interessats. 
 
En aquest cas es planteja la declaració de lesivitat del certificat de compatibilitat 
urbanística relatiu a la implantació d’una activitat de club social i associació de fumadors 
de cànnabis, a desenvolupar en el local situat en l’avinguda de Joan XXIII, núm. 110 del 
Masnou, ja que, en contra del que es manifesta en el referit certificat, l’activitat de club de 
fumadors de cànnabis no és compatible amb els usos admesos en el local esmentat.  
 
Segona.- Normativa reguladora de la implantació de clubs i associacions de fumadors de 
cànnabis. 
 
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, 
aprovada pel Ple de l'Ajuntament del Masnou en data 16 de juny de 2016 i publicada al 
BOPB en data 4 de juliol de 2016. 
 
L’article 7 de la referida Ordenança preveu els criteris d’emplaçament de la referida 
activitat. En concret, l’article 7.2 prohibeix l’obertura d’una activitat d’aquest tipus a menys 
de 100 metres respecte qualsevol emplaçament protegit, entre els quals es troben els 
establiments o el sòl qualificat d’equipament sòcio-cultural (5d).  
 
L’arquitecte municipal, en l’informe emès en data 20 d’abril de 2017, manifesta que el 
local de l’avinguda de Joan XXIII, núm. 110 es troba a menys de 100 metres d’un 
equipament sòcio-cultural (5d), per tant, l’ús pretès no és compatible amb el planejament.  
 
Tercera.- Procediment a seguir 
 
En aquest punt em remeto al que ja vaig informar en data 4 de maig de 2017, essent el 
Ple l’òrgan competent per declarar la lesivitat per a l’interès públic, de conformitat amb el 
que preveu l’article 107.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 
 
Conclusions 
 
S’informa favorablement la declaració de lesivitat del certificat de compatibilitat 
urbanística relatiu a la implantació d’una activitat de club social i associació de fumadors 
de cànnabis, a desenvolupar en el local situat en l’avinguda de Joan XXIII, núm. 110 del 
Masnou, en els termes d’aquest informe i de l’emès en data 4 de maig de 2017 quant al 
procediment a seguir. 
 
Aquesta és l’opinió del sotasignant que sotmet 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. 
 
En ús de les atribucions conferides a la Corporació municipal, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Declarar la lesivitat per a l’interès públic del certificat de compatibilitat 
urbanística relatiu a la implantació d’una activitat de club social i associació de fumadors 
de cànnabis, a desenvolupar en el local situat en l’avinguda de Joan XXIII, núm. 110 del 
Masnou, considerant que aquest acte és anul·lable, atès que incompleix amb el que 
estableix l’ordenament jurídic, segons consta en els informes que obren en l’expedient, 
emesos per l’arquitecte municipal i pel secretari general de l’Ajuntament.  
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SEGON.- Interposar un recurs davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 
Barcelona en el termini màxim de dos mesos i designar la lletrada d’aquest Ajuntament, 
senyora (.../...), perquè representi i defensi els interessos municipals en el recurs de 
referència.  
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes oportuns.  
 
QUART.- Facultar a l’alcalde per a l’execució del present acord.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor de las Heras 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, si no m’equivoco aquest partit, el PP, va ser l’únic partit 
que va votar en contra de la instal·lació de clubs cànnabics al Masnou, que ara estan 
buscant forats on obrir les seves portes i, bé, expandir la seva activitat legal per una altra 
banda, però amb la qual nosaltres estem en contra, hem estat en contra de donar-los 
llicències administratives. Aquesta declaració de lesivitat és per corregir un error 
administratiu. Un error administratiu amb el qual se’ls va dir que podien obrir la porta i ara 
no poden obrir-la i, bé, quan l’Ajuntament comet una errada administratives l’ha de 
corregir. O sigui, hem de tirar marxa enrere. Un error que des del meu punt de vista és 
fruit de l’altre error, el fet d’haver aprovat l’altra autorització per fer clubs cànnabics a 
l’Ajuntament del Masnou. Si al Masnou es valoren les platges, que ens donen banderes 
blaves, si ens haguessin de valorar per la salut urbana jo penso que ens donarien una 
bandera no blava sinó que ens en donarien una de verda amb fulletes pintades i oloroses. 
Votarem a favor perquè no ens queda... és el que hem de fer, s’ha de corregir l’acta, però 
volem aprofitar aquesta moció per manifestar que continuem en contra de la instal·lació 
de clubs cànnabics al Masnou. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més al respecte? Doncs, senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Nosaltres en sentit contrari, també hi votarem a favor, com vàrem votar a favor de 
l’ordenança. I votarem a favor de la proposta, però el vot serà un vot crític, perquè tal com 
s’ha explicat es tracta de corregir un errada, però que és una errada que pot tenir 
conseqüències econòmiques per a l’Ajuntament i això és un fet que sí que ens preocupa. 
Creiem que els informes s’han de fer amb temps suficient, s’han de mirar molt bé les 
ordenances i s’ha d’intentar no incórrer en aquests errors perquè després aquests errors 
afecten la butxaca de tots els masnovins i masnovines. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més al respecte? Doncs passem a la 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. 
 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000007  20 de juliol de 2017 

 

37 

17. Desafectació de la finca ubicada enfront de l'edifici situat al carrer de Josep 
Anselm Clavé, núm. 17 del Masnou i declaració com a parcel·la sobrera 
 
El Sr. Ricard Plana  
 
Gràcies un altre cop, senyor alcalde. Es tracta d’una porció de terreny d’uns 7 m² 
propietat de l’Ajuntament com a resultat del Pla de millora urbana del Mercat Vell, 
correspon a la façana reculada d’una de les finques que s’observa a la cara nord de la 
plaça del Mercat Vell. En aquest cas, vist l’expedient que es tramita per a la desafectació 
de la finca, atès que en aquest expedient ha estat acreditada l’oportunitat i legalitat de 
l’esmentada declaració que comporta una alteració de la qualificació jurídica del bé en 
passar de bé demanial a bé patrimonial i adquirint, per tant, les qualitats al·lienable, 
embargable i prescriptible. Atès que l’expedient ha estat sotmès a informació pública, 
atès que la competència per la desafectació de la finca i la seva declaració com a 
parcel·la sobrera correspon al Ple municipal. Vist el dictamen favorable de la comissió 
informativa es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Vist l’expedient que es tramita per a la desafectació de la finca de 7m² situada enfront de 
l’edifici ubicat en el carrer de Josep Anselm Clavé, núm. 17 i de la seva declaració com 
parcel·la sobrera, d’acord amb allò que estableixen l’article 204 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 i 12 i 20 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 
336/1998, de 17 d’octubre.  
 
Atès que en aquest expedient ha estat acreditada l’oportunitat i legalitat de l’esmentada 
declaració, que comporta una alteració de la qualificació jurídica del bé, en passar de bé 
demanial a bé patrimonial, i adquirint per tant les qualitats d’alienable, embargable i 
prescriptible.  
 
Atès que l’expedient ha estat sotmès a informació pública per un termini de vint dies 
hàbils, durant els quals no s’han formulat al·legacions ni reclamacions.  
 
Atès que la competència per a la desafectació de la finca i la seva declaració com a 
parcel·la sobrera correspon al Ple municipal, que l’ha d’adoptar amb el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, com exigeixen els 
articles 47.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i 114.2 m) i 204.5 
del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa 
 
En ús de les atribucions conferides a la Corporació municipal, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Desafectar i declarar parcel·la sobrera la finca de 7m² situada enfront de 
l’edifici ubicat en el carrer de Josep Anselm Clavé, núm. 17 i de la seva declaració com 
parcel·la sobrera, d’acord amb allò que estableixen l’article 204 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 i 12 i 20 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 
336/1998, de 17 d’octubre. 
 
SEGON.- Disposar que s’anoti a l’inventari municipal de béns aquesta declaració, que 
comporta la qualificació jurídica del bé esmentat com a patrimonial.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció al respecte? Doncs passem a la votació. 
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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. 
 
 
18. Resolució recurs de reposició a l'acord del Ple de l'expedient de fiscalització del 
contracte de gestió de servei públic, concessió administrativa, del servei municipal 
d'abastament d'aigua potable del Masnou 
 
El Sr. Romà López 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Atès el contingut de la proposta, si no 
hi ha inconvenient, llegiré els últims punts de la relació de fets i llegiré un resum que he 
fet de les conclusions de l’informe de l’interventor abans de llegir els acords.  
 
Quant a la relació de fets, en data 27 d’abril de 2017, el Ple de la corporació local va 
aprovar la resolució de l’expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic 
del servei d’abastament d’aigua potable. 
 
En data 6 de juny de 2017, SOREA va presentar recurs de reposició contra l’acord plenari 
esmentat al punt anterior. 
 
Vist l’informe de l’interventor de data 10 de juliol de 2017, una vegada examinada la 
documentació que obra a l’expedient, que es transcriu literalment en aquesta proposta, 
faré un resum de les conclusions.  
 
Es proposa, atenent les diferents al·legacions del recurs de reposició, anul·lar el punt 
segon de l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 27 d’abril de 2017, relatiu a l’expedient 
de constant referència pel qual es requeria la devolució dels 178.776 €, corresponents a 
la suma de saldos a favor de l’Ajuntament que determinava l’expedient d’auditoria, fet que 
no significa renunciar a la reclamació sinó que el procediment legalment establert per 
revisar els actes administratius anul·lables favorables als interessats, que en aquest cas 
són els expedients de revisió de tarifes del servei dels exercicis 2013-2015, és la 
impugnació davant del jutjat contenciós administratiu prèvia declaració de lesivitat per 
l’interès públic, de conformitat amb el que preveuen els articles 48.01 i 107 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.  
 
Pel que respecta a l’any base per determinar les despeses imputades a la concessió, s’ha 
de dir que cal reiterar allò manifestat a la conclusió número 1 de l’informe d’Intervenció de 
5 d’abril de 2017. L’abast de la revisió realitzada són les despeses imputades a la 
concessió des del 1998 fins al 2014. Aquest punt de partida va ser contestat per la 
concessionària al·legant que l’any base hauria d’haver estat el 1999, coincidint amb la 
pròrroga del contracte inicial. El que s’ha de tenir en compte és que el conveni de la 
pròrroga de la concessió determina que el punt de partida per a la terminació dels costos 
ha de ser el 8 d’octubre de 1998, data en què la comissió de preus de Catalunya va 
aprovar les tarifes. Respecte als ajustos de l’import imputat a les tarifes per a la 
concessionària i al qual s’hauria d’haver imputat pel període 2013-2015, determinat en 
l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 27 d’abril de 2017 impugnat, trobarem ajustos de 
les despeses de personal, tractament i anàlisi d’aigua, despeses generals, financeres i les 
amortitzacions.  
 
En l’informe d’Intervenció es desestima les valoracions que fa SOREA sobre les 
despeses de personal, tractament i anàlisi d’aigua i despeses generals. Reafirmant els 
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càlculs realitzats en l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 27 d’abril de 2017 i, en canvi, 
es modifiquen els ajustos de les despeses financeres i les amortitzacions.  
 
Quant a les despeses financeres, es va aprovar en l’acord de Ple de l’Ajuntament de 27 
d’abril de 2017, un ajuts de 24.897 € pel període esmentat segons el sistema que hi figura 
en l’apartat segon del conveni per al finançament de les obres dels projectes de millora 
de la xarxa regional de distribució d’aigua a la comarca del Maresme. No obstant, SOREA 
va apuntar al recurs de reposició que l’annex tercer del mateix conveni signat el 22 de 
maig de l’any 2000 entre l’Ajuntament del Masnou i SOREA, determinava que 
l’amortització anual del capital pendent es calcularia en funció dels m³ realment facturats. 
De conformitat amb això, resulta la següent diferència, 18.502 €. Quant a les 
amortitzacions, es va proposar un ajust de 5.193 € entre l’import imputat a les tarifes per 
la concessionària i el que s’hauria d’haver imputat pel període 2013-2015. No obstant, per 
la informació facilitada per la concessionària, l’interventor d’aquest Ajuntament resulta la 
següent diferència de 59.395 €.  
 
Quant al fons de reversió, s’ha de dir que l’import dels actius revertibles pendents 
d’amortitzar la finalització de la concessió s’estima en 46.249,51 €, mentre que el fons de 
reversió acumulat a 31 de desembre del 2016 és d’1.654.177,88 € i que degut a aquesta 
desproporció entre les dues magnituds anteriors es recomanava a l’informe d’Intervenció 
deixar de dotar al fons de reversió per import de 71.367 € a partir de l’exercici 2017 i, a 
més, s’indicava que l’aplicació de l’import acumulat com a fons de reversió s’hauria 
d’articular a través de l’aprovació d’una addenda del contracte actual i, en cas de no 
formalitzar l’addenda aquest fons, s’hauria d’entregar a l’Ajuntament a la finalització del 
contracte.  
 
SOREA manifesta el recurs de reposició en el punt cinquè de les al·legacions, que està 
dins del contracte i n’implica una modificació i ha de comptar amb la conformitat de les 
dues parts, Ajuntament i concessionària. Resulta evident que cal interpretar aquesta 
conclusió de l’expedient de fiscalització de la concessió com una proposta de modificació 
del contracte vigent i, en cap cas, com una imposició de la concessionària. Per tant, 
s’estimaria aquesta al·legació. En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple de la 
corporació l’adopció dels següents acords: 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Relació de fets:  
 
1. En data 17 de març de 2016 el ple de la Corporació Local va aprovar l’inici d’un 

expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic del servei 
d’abastament d’aigua potable, en base a l’auditoria realitzada per SB Ambiaudit, SL, 
en el marc d’una sol·licitud d’assistència d’aquest Ajuntament de la Diputació de 
Barcelona. S’atorgava un termini d’audiència a SOREA, l’empresa concessionària del 
servei, de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acord, per tal 
de presentar les al·legacions que cregués oportunes.  
 

2. En data 11 d’abril de 2016 SOREA va sol·licitar, a través d’instància amb número de 
registre E-2016/003345, una ampliació del termini de presentació d’al·legacions. Se li 
va atorgar una ampliació de 15 dies per acord de ple de data 21 d’abril de 2017, 
finalitzant el termini el 23 de maig de 2016.  

 
3. En data 23 de maig de 2016 SOREA va presentar, amb número de registre E-

2016/004543, al·legacions a l’auditoria presentada. 
 
4. Arran d’una sol·licitud d’aclariments efectuada per l’interventor d’aquest Ajuntament, 

SOREA va presentar en data 25 de setembre de 2016, amb número de registre E-
2016/008489, un dossier amb la informació addicional demanada.  
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5. En data 19 de gener de 2017 l’empresa SB Ambiaudit, en el marc d’un altre ajut 
atorgat la Diputació de Barcelona, va presentar l’“Informe per a la materialització del 
resultat de l’auditoria de la concessió del subministrament d’aigua domèstica al 
municipi del Masnou”, on es valoren les al·legacions presentades per la 
concessionària. 

 
6. En data 27 d’abril de 2017 el Ple de la Corporació Local va aprovar la resolució de 

l’expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic del servei 
d’abastament d’aigua potable. 
 

7. En data 6 de juny de 2017 SOREA va presentar, amb número de registre E-
2017/006071, recurs de reposició contra l’acord plenari esmentat al punt anterior. 
 

8. Vist l’informe de l’interventor de data 10 de juliol de 2017, núm. 51/2017, que es 
transcriu literalment com segueix:  

 
“A) ANTECEDENTS:  
 
1. En data 17 de març de 2016 el Ple de la Corporació Local va aprovar l’inici d’un 
expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic del servei 
d’abastament d’aigua potable, en base a l’auditoria realitzada per SB Ambiaudit, SL, 
en el marc d’una sol·licitud d’assistència d’aquest Ajuntament a la Diputació de 
Barcelona. S’atorgava un termini d’audiència a SOREA, l’empresa concessionària del 
servei, de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acord, per tal 
de presentar les al·legacions que cregués oportunes.  
 
2. En data 11 d’abril de 2016 SOREA va sol·licitar, a través d’instància amb número 
de registre E-2016/003345, una ampliació del termini de presentació d’al·legacions. 
Se li va atorgar una ampliació de 15 dies, finalitzant el termini el 23 de maig de 2016.  
 
3. En data 23 de maig de 2016 SOREA va presentar, amb número de registre E-
2016/004543, al·legacions a l’auditoria presentada.  
 
4. Arran d’una sol·licitud d’aclariments, SOREA va presentar en data 25 de setembre 
de 2016, amb número de registre E-2016/008489, un dossier amb la informació 
addicional demanada.  
 
5. En data 19 de gener de 2017 l’empresa SB Ambiaudit, en el marc d’un altre ajut 
atorgat la Diputació de Barcelona, va presentar l’informe de valoració de les 
al·legacions presentades per la concessionària.  
 
6. En data 27 d’abril de 2017 el Ple de la Corporació Local va aprovar la resolució de 
l’expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic del servei 
d’abastament d’aigua potable. 
 
7. En data 6 de juny de 2017 SOREA va presentar, amb número de registre E-
2017/006071, recurs de reposició contra l’acord plenari esmentat al punt anterior. 
 
B) FONAMENTS DE DRET:  
 
1. La legislació d’aplicació és continguda en els següents texts legals:  
Disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  
Article 127.1.2a del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per 
Decret de 17 de juny de 1955 (RSCL).  
 
2. La Disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant 
TRLCSP), al punt segon, determina que els contractes adjudicats amb anterioritat a 
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l’entrada en vigor d’aquesta llei (16/12/11) es regiran, pel que fa als seus efectes, 
compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de pròrrogues, per la normativa 
anterior.  
 
3. Atès que aquest contracte es va adjudicar l’any 1972, li es d’aplicació el Reglament 
de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955 
(RSCL) i el Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, aprovat per 
Decret de 9 de gener de 1953. En aquell moment era vigent la Llei de Contractes de 
l’Estat (Text articulat aprovat per Decret 923/1965) que només era d’aplicació 
supletòria a l’Administració local, en virtut del que establia la disposició addicional 
segona del mencionat Reglament de Contractació de 1953.  
 
L’article 127.1.2.a) del RSCL i la clàusula 6.2. del plec de condicions econòmiques i 
jurídiques de la concessió, estableixen que és una potestat de l’administració la 
fiscalització de la concessió.  
 
4. En base a l’auditoria realitzada per SB Ambiaudit, S.L., es va considerar oportú 
iniciar un expedient de fiscalització a la concessionària i donar-li audiència per un 
termini de trenta dies hàbils, per tal que pogués exposar el consideri adient en la 
defensa dels seus drets i interessos.  
 
5. Al presentar-se al·legacions es va donar trasllat a l’empresa que ha realitzat 
l’auditoria per a que emetés nou informe, i amb aquest i altres que es van sol·licitar, 
elaborar la proposta de resolució de l’expedient de fiscalització. Al no haver-se 
introduït canvis substancials a l’informe definitiu d’auditoria realitzat arran de les 
al·legacions manifestades per la concessionària, no es va considerar necessari 
l’atorgament d’un nou tràmit d’audiència. 
 
CONCLUSIONS:  
 
Una vegada examinada la documentació obrant a l’expedient conformada 
principalment per l’informe inicial de l’equip auditor, les al·legacions manifestades per 
la concessionària i per l’informe definitiu de l’auditoria, així com per la documentació 
aportada per SOREA acompanyant el recurs de reposició, cal extreure les següents 
conclusions:  
 
1. Respecte al punt tercer de les al·legacions manifestades al recurs de reposició cal 
reiterar allò manifestat a la conclusió núm. 1 de l’informe d’intervenció 28/2017 de 5 
d’abril de 2017 i, per tant, es proposa desestimar aquesta pretensió. 
 
L’abast de la revisió realitzada són les despeses imputades a la concessió des de 
1998 fins al 2014. Aquest punt de partida va ser contestat per la concessionària 
al·legant que l’any base hauria d’haver estat el 1999, coincidint amb la pròrroga del 
contracte inicial.  
 
No obstant això, es va desestimar l’al·legació donat que el conveni de la pròrroga de 
la concessió determina que el punt de partida per la determinació dels costos ha de 
ser el 8 d’octubre de 1998, data en que la Comissió de Preus de Catalunya va aprovar 
les tarifes. 
 
La concessionària fa esment a l’Apartat III de l’Annex II Estudi sobre l’equilibri 
econòmic de la concessió del servei municipal d’aigua del Masnou de la pròrroga del 
contracte per fonamentar que les despeses d’explotació es fixaven en 127.330.774 
pessetes. 
 
Però tot i això, a l’Apartat V Conclusions a la proposta de SOREA es va determinar 
que la tarifa actual era deficitària i no li permetria recuperar el cost de les inversions. 
Per no incrementar la tarifa al 1998 en 10,40 ptes/m3, es va acordar ampliar el termini 
de la concessió i executar obres per valor de 80.000.000 de ptes., incrementat la tarifa 
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IPC anual+1 punt els anys 1999 i 2000 i “en l’IPC la resta d’anys fins a la finalització 
de la concessió partint de l’estudi de tarifes aprovades per la Comissió de Preus de 
Catalunya en data 8 d’octubre de 1998”. 
 
2. Les despeses de personal, de conformitat amb el contracte, s’han d’incrementar 
l’IPC + 1% al 1999 i 2000 i l’IPC + 0,5% per la resta de la concessió. Existeix una 
diferència entre l’import imputat a les tarifes per la concessionària i el que s’hauria 
d’haver imputat pel període 2013-2015 de 76.051 euros, que presenta el següent 
desglòs:  

 
Període  Any 2013  

 

Any 2014  Any 2015  TOTAL  

Contracte  334.050 € 
  

336.388 €  333.697 €   

SOREA  360.062 € 
  

360.062 €  360.062 €   

Diferència  -26.012 € 
  

-23.674 €  -26.365 €  -76.051 €  

 
3. Les despeses de tractament i anàlisi, un cop analitzats els preus del mercat de 
diferents laboratoris, haurien de poder imputar-se a les tarifes del servei un import de 
8.864 euros. Existeix una diferència entre l’import imputat a les tarifes per la 
concessionària i el que s’hauria d’haver imputat pel període 2013-2015 de 11.955 
euros.  
 
4. Les despeses generals s’han determinat en base a l’IPC, així com el creixement 
d’abonats i el compliment d’obligacions legals i es determinava una diferència a 
l’exercici 2014 de 19.501 euros. Existeix una diferència entre l’import imputat a les 
tarifes per la concessionària i el que s’hauria d’haver imputat pel període 2013-2015 
de 60.680 euros, que presenta el següent desglòs:  
 

Període  Any 2013  

 

Any 2014  Any 2015  TOTAL  

Contracte  180.987 €  
 

181.350 €  179.536 €   

SOREA  200.851 € 
  

200.851 €  200.851 €   

Diferència  -19.864 € 
  

-19.501 €  -21.315 €  -60.680 €  

 
5. Respecte al punt quart de les al·legacions, es va proposar un ajust de 24.897 euros 
a les despeses financeres, segons el sistema que figura al Pacte Segon del Conveni 
per al finançament de les obres dels “Projectes de millora de la xarxa regional de 
distribució d’aigua a la comarca del Maresme”, aplicant al valor net de les inversions 
del projecte de millora de la xarxa de distribució de l’aigua a la Comarca del Maresme 
(import base de 948.971,39 euros), l’Euribor a 90 dies + 0,175.  
 
No obstant, SOREA va apuntar al recurs de reposició que l’Annex III del mateix 
conveni signat el 22 de maig de 2000 entre l’Ajuntament del Masnou i SOREA 
determinava que l’amortització anual del capital pendent es calcularia en funció dels 
m3 realment facturats. De conformitat amb això resulta la següent diferència:  
 

Període Any 2013  Any 2014  Any 2015  TOTAL  

Contracte  59.680 €  58.373 €  60.398 €   

SOREA  65.651 €  65.651 €  65.651 €   

Diferència 
 -5.971 € -7.278 € -5.253 € -18.502 € 
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6. En quant a les amortitzacions, es va proposar un ajust de 5.193 euros entre l’import 
imputat a les tarifes per la concessionària i el que s’hauria d’haver imputat pel període 
2013-2015. No obstant, per la informació facilitada per la concessionària resulta la 
següent diferència: 
 

Període  Any 2013  Any 2014  Any 2015  TOTAL  

Contracte  61.268 €  47.480 €  46.132 €   

SOREA  71.425 €  71.425 €  71.425 €   

Diferència  

-10.157 € -23.945 € -25.293 € -59.395 € 

 
7. Respecte al punt cinquè de les al·legacions relatiu al Fons de reversió, la seva 
finalitat és permetre la recuperació del capital immobilitzat pel concessionari en actius 
revertibles, durant el període transcorregut entre la seva adquisició i la finalització del 
contracte.  
 
L’import dels actius revertibles pendent d’amortitzar a la finalització de la concessió 
s’estima en 46.249,51 euros. Mentre que el fons de reversió acumulat a 31/12/2016 
és d’1.654.177,88 euros.  
 
Degut a aquesta desproporció entre les dues magnituds anteriors, es recomanava 
deixar de dotar el fons de reversió per l’import de 71.367 euros a partir de l’exercici 
2017.  
 
A més, s’indicava a l’informe d’intervenció 28/2017 de 5 d’abril de 2017 que l’aplicació 
de l’import acumulat com a fons de reversió s’hauria d’articular a través de l’aprovació 
d’una addenda del contracte actual.  
 
No obstant això, es va estimar parcialment l’al·legació de la concessionària en el 
sentit que aquesta devolució del fons no ha de generar un interès degut a que 
aquesta contraprestació no està prevista al contracte que regeix la concessió. 
 
SOREA manifesta al recurs de reposició que aquesta addenda del contracte implica 
una modificació del mateix i ha de comptar amb la conformitat de les dues parts, 
Ajuntament i concessionària. Resulta evident que cal interpretar aquesta conclusió de 
l’expedient de fiscalització de la concessió com una proposta de modificació del 
contracte vigent i en cap cas, com una imposició a la concessionària.  
 
En cas de no formalitzar l’aplicació del fons de reversió a través d’una addenda del 
contracte, l’import acumulat a 31/12/2016 del fons de reversió valorat en 1.654.177,88 
euros s’hauria d’entregar a l’Ajuntament a la finalització del contracte. 
 
8. Es proposa estimar parcialment l’al·legació sisena en el sentit d’anul·lar el punt 
segon de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 d’abril de 2017 relatiu a 
l’expedient de constant referència pel qual es requeria la devolució de 178.776.- euros 
corresponents a la suma dels saldos a favor de l’Ajuntament que determinava 
l’expedient d’auditoria.  
 
No obstant l’anterior, s’informa que el procediment legalment establert per revisar 
actes administratius anul·lables favorables als interessats – en aquest cas els 
expedients de revisió de tarifes del servei dels exercicis 2013 a 2015- és la 
impugnació davant la jurisdicció contenciós administrativa, prèvia declaració de 
lesivitat per l’interès públic, de conformitat amb el que preveuen els articles 48.1 i 107 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
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9. S’adjunta com a documentació complementària al present informe l’annex 1 relatiu 
a les despeses financeres i l’annex 2 relatiu a l’amortització.” 

 
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: 
 
1. Estimar parcialment l’al·legació primera i sisena formulades per Sorea en el seu 

recurs de reposició presentat en data 6 de juny de 2017 contra l’acord segon del Ple 
de 27 d’abril de 2017 pel qual es van aprovar les conclusions de l'expedient de 
fiscalització del contracte de gestió de servei públic, concessió administrativa, del 
servei municipal d'abastament d'aigua potable del Masnou en relació al procediment 
formal per a la devolució de saldos a favor de l’Ajuntament, en base a la conclusió 
vuitena de l’informe de l’interventor de data 10 de juliol de 2017, que s’ha transcrit 
literalment al text d’aquesta proposta als efectes de motivació de conformitat amb 
l’article 88.6 LPACAP. 
 

2. Desestimar l’al·legació tercera formulada per Sorea en el seu recurs de reposició en 
l’expedient de constant referència en relació a l‘estudi de tarifes que ha de servir com 
a referència a les revisions posteriors en base a les conclusions primera a quarta de 
l’informe de l’interventor de data 10 de juliol de 2017, que s’ha transcrit literalment al 
text d’aquesta proposta als efectes de motivació de conformitat amb l’article 88.6 
LPACAP. 

 
3. Estimar parcialment l’al·legació quarta formulada per Sorea en el seu recurs de 

reposició en l’expedient de constant referència en relació als ajustos sobre les 
despeses financeres en base a la conclusió cinquena de l’informe de l’interventor de 
data 10 de juliol de 2017, que s’ha transcrit literalment al text d’aquesta proposta als 
efectes de motivació de conformitat amb l’article 88.6 LPACAP, fixant un saldo a favor 
de l’Ajuntament de 18.502.-euros. 

 
4. Estimar parcialment l’al·legació quarta formulada per Sorea en el seu recurs de 

reposició en l’expedient de constant referència en relació als ajustos sobre les 
amortitzacions en base a la conclusió sisena de l’informe de l’interventor de data 10 
de juliol de 2017, que s’ha transcrit literalment al text d’aquesta proposta als efectes 
de motivació de conformitat amb l’article 88.6 LPACAP, fixant un saldo a favor de 
l’Ajuntament de 59.395.-euros. 

 
5. Estimar l’al·legació cinquena formulada per Sorea en el seu recurs de reposició en 

l’expedient de constant referència en relació al fons de reversió en base a la conclusió 
setena de l’informe de l’interventor de data 10 de juliol de 2017, que s’ha transcrit 
literalment al text d’aquesta proposta als efectes de motivació de conformitat amb 
l’article 88.6 LPACAP. 

 
6. Notificar aquest acord a SOREA, adjuntant una còpia dels annexos de l’informe 

d’intervenció 51/2017.”  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor López. Doncs obrim un torn d’intervencions. Senyor Suñé, té la 
paraula.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Ens ha enganyat, eh, un resum ben bé no era, ens ha ben enganyat. Bé, en tot cas el 
nostre Grup està d’acord amb el procediment engegat pel Departament de Medi Ambient.  
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Comparteixo les seves preocupacions excepte les explicacions donades i aprofitem per 
reiterar, com ja hem fet en altres ocasions, que el nostre Grup creu que cal obrir 
immediatament expedient sancionador a la concessionària per la relació de faltes que 
aquest procediment ha destapat, així com també iniciar l’estudi que es va comprometre 
d’acord amb una petició del Grup d’ICV-EUiA de les possibles solucions de futur per a la 
prestació d’aquest servei i també garantir la recuperació de gairebé 2.000.000 d’€ del 
fons de reversió. Per tot això, el nostre Grup confirma que votarem a favor.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup d’ICV-EUiA, senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també estem d’acord amb el procediment engegat. 
També vàrem votar a favor al mes d’abril de la proposta que va presentar la regidoria, 
però, en aquest cas, nosaltres votarem abstenció a la proposta. I ho farem perquè el poc 
temps de què hem disposat per estudiar la proposta i per treballar-la amb el Govern no 
ens ha permès, a diferència del que va passar en el mes d’abril, arribar a un acord.  
 
Nosaltres no podem donar suport a una proposta que proposa estimar parcialment 
algunes de les al·legacions presentades i que no aclareix suficientment, al nostre 
entendre, quines parts de les al·legacions s’accepten i quines es rebutgen i d’aquí la 
nostra abstenció.  
 
I ens ha quedat un dubte i és saber què passa amb l’al·legació segona, en la qual no es 
fa cap mena de referència. I, com deia el senyor Suñé, volem recordar que el nostre Grup 
va presentar una moció demanant la municipalització del servei i que la va retirar perquè 
el Govern es va comprometre a adoptar un seguit d’accions amb un calendari concret. 
Confiem que aquest calendari es compleixi amb la diligència amb la qual el Govern es va 
comprometre. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyor Dídac. 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Sí, efectivament hi votarem també a favor, però no ens estem de tornar a recordar que 
casos com aquest no serien necessaris si es municipalitzessin els serveis públics, no 
seria necessari fiscalitzar empreses privades perquè ho faria el mateix Ajuntament. 
D’aquesta manera, com ja hem fet molts plens i seguirem fent, recordem que apostem 
per la municipalització dels serveis i de l’aigua principalment. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de C’s, senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, per anunciar que el nostre vot serà positiu, ja li vam dir en 
la darrera ocasió que vam tenir l’oportunitat de parlar sobre aquest tema, que el regidor 
corresponent del nostre Grup estaria al seu costat per aquesta nova aventura complicada 
que ha iniciat contra una empresa que d’aquest expedient veiem que està utilitzant el seu 
poder, en certa manera, amb un abús que perjudica tots els ciutadans del Masnou.  
 
No ens agradaria haver d’estimat les al·legacions en el sentit que s’han estimat, perquè 
preferiríem la resolució inicial que va aprovar aquest consistori, però entenem que 
jurídicament és el que toca i tornem a reiterar que el nostre Grup estarà al seu costat per 
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fer aquest camí o aquesta batalla, si em permet l’expressió, contra SOREA, que sigui el 
més contundent possible i que acabi amb els majors èxits possibles també per a la 
ciutadania del Masnou. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Romà López.  
 
El Sr. Romà López 
 
Sí, gràcies. Bona nit. Volia agrair primer de tot a tots els grups municipals que votin a 
favor de la proposta i després volia fer simplement un comentari al company Màxim 
Fàbregas i és respecte, bé, que evidentment respecto la seva opinió, però jo en discrepo, 
penso que de l’informe d’Intervenció es desprèn què s’estima i què no s’estima i que 
queda estimat parcialment o no.  
 
I quant a l’al·legació segona a la qual fa referència, que és veritat que no es fa referència 
d’estimació o no de la mateixa, creiem que de l’informe... com és una al·legació que 
queda recollida també a altres al·legacions que fa SOREA i que han estat estimades o 
desestimades per l’informe d’Intervenció, creiem que ja quedava recollit. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem a la votació. Sí, senyor Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, no volia fer o sigui ja que veig tan convençut el senyor Romà, voldria que m’expliqués 
en cada una de les al·legacions que s’accepten parcialment què s’accepta i què es 
rebutja. També voldria que m’expliqués per quina raó quan s’estima parcialment una 
al·legació no es fa referència a la taula que porta SOREA i, per tant, sembla que es dona 
com una taula bona i tenim un últim dubte, que jo ja vaig expressar per correu electrònic i 
que encara no el tenim resolt, i és com pot ser que estiguem aprovant, ara bé aprovant, 
posant a votació la resolució d’un recurs quan el termini per resoldre ja ha passat des de 
fa aproximadament quinze dies. És a dir, quina virtualitat jurídica tindrà la decisió de 
l’Ajuntament que hàgim d’anar tan a córrer cuita i revisar aquest expedient quan potser 
podríem haver esperat tranquil·lament al setembre, donat que ja estem passats de 
termini. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor López. 
 
El Sr. Romà López 
 
Gràcies. Quant al termini de resolució, penso que Secretaria li va respondre per correu 
electrònic i fa esment que el termini acabava el dia 6 de juliol, però el silenci administratiu 
és negatiu i donat que no es va poder portar al Ple de juny i donat que és un expedient 
molt complex l’informe d’Intervenció no va poder estar fins al dia 10 de juliol, si no 
m’equivoco, donat que també va rebre informació de SOREA fora de recurs. I, per tant, 
no va poder fer l’informe fins al dia 10 de juliol i la proposta va ser enviada el dia 11 de 
juliol. Per tant, no vulnera l’acord adoptat.  
 
En referència a les estimacions parcials, hi ha, per una banda s’estimava parcialment la 
delegació primera i sisena, que tracten en part el mateix tema de les dues al·legacions i 
penso que queda clar que el que s’estima és l’anul·lació del punt segon de l’acord de Ple, 
com ja hem comentat, sobre la devolució dels 178.756 €, donat que no era el 
procediment formal per reclamar-los. Per tant, s’entén que queden desestimades les 
altres peticions, com per exemple la consideració de SOREA de tenir en compte els 
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ingressos del servei i que no s’hauria de retornar cap import, així com també es 
desestimen les valoracions de les partides de les despeses de personal, tractament i 
anàlisi d’aigua i, després, les generals que es troben en el quadre d’ingressos i despeses 
que ha comentat, atenent les conclusions segona i quarta de l’informe d’Intervenció.  
 
I finalment, també s’estima parcialment l’al·legació quarta i penso que també queda clar 
que només s’estima la modificació de la baixada dels ajuts de les despeses financeres 
d’acord amb el conveni signat en data del 22 de maig de l’any 2000 entre l’Ajuntament del 
Masnou i SOREA i que també queden modificades les amortitzacions que, en aquest cas, 
queden modificades a l’alça i, per tant, segons la informació facilitada. Per tant, tota la 
resta queda desestimat. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Vol precisar alguna cosa senyor Màxim Fàbregas? Endavant. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
A veure, a l’al·legació primera SOREA la titula textualment “l’acord impugnat excedeix els 
límits de la potestat de fiscalització de la gestió d’un concessionari de servei públic.” La 
resposta només pot ser sí o no. No pot ser parcial, és a dir, o excedeix o no excedeix. Per 
tant, quin sentit té estimar-la parcialment? I l’al·legació segona diu “l’acord impugnat 
vulnera els principis de bona fe i confiança legítima”. Què té a veure això amb tota la 
resta de l’informe? Llavors, no entenc que aquesta al·legació hagi estat contestada. És 
clar que sí per silenci administratiu és negatiu, ens podríem haver estalviat aquesta 
discussió, no contestem i tot és negatiu i ja està, no? Però continuo tenint el dubte de la 
primera al·legació, què s’accepta i que no s’accepta? Ens estem ultrapassant o no ens 
estem ultrapassant? Ens ultrapassem una mica? Quina mica ens ultrapassem? Això és 
un dubte raonable.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé, doncs, tanquem el debat. Senyor Romà. 
 
El Sr. Romà López 
 
Penso que l’al·legació primera queda recollida en part a l’al·legació sisena. Diguéssim 
que es jutgen com un conjunt i, per tant, això seria una estimació parcial. Ho entenem 
d’aquesta manera. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, doncs passem a la 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), CUP-PA (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal d'ICV-EUiA-E (2 regidors) s'absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Tenim dos punt d’urgència vinculats a l’increment de les retribucions previstes per la llei 
de Pressupostos Generals de l’Estat. Si cal defensar la urgència. Senyora Folch. 
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La Sra. Sílvia Folch 
 
Si vol el regidor d’Hisenda justifico la urgència dels dos punts que van relacionats.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ho faríem conjuntament, sí.  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Després, cadascú ja explicarà el seu punt. La urgència ve motivada perquè consideràvem 
que era oportú de tractar aquests punts que portarem ara en aquest Ple de juliol i donat 
que tot l’expedient s’ha creat un cop s’ha aprovat la Llei de pressupostos de l’Estat i s’han 
hagut de fer nombrosos càlculs i hem hagut d’esperar també l’actualització dels 
programes i tal, no ha pogut entrar en l’ordre del dia, però a fi de poder abonar almenys a 
la nòmina de juliol ja amb l’increment, que si tot va bé aprovarem en aquest mes de juliol. 
Per això la urgència de fer-ho i d’entrar-ho en aquest Ple.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla bé, votem la urgència dels dos punts.  
 
El president sotmet a votació la urgència dels dos punts. 
 
Resultat: Aprovada la urgència 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. 
 
Increment en les retribucions previstes en la Llei de pressupostos generals de 
l'Estat 2017 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Vist, com deia, que el 28 de juny de 2017 es va publicar la Llei de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2017 i que en aquesta norma estableix que, per a l’any 2017, les 
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment 
superior a l’1 % respecte a les que tenien el 31 de desembre de 2016. A efectes de 
determinar aquest increment es va negociar amb la mesa general de matèries comunes 
aprovar aquest increment i es va negociar per unanimitat que aquest increment arribés 
fins al 1%, tant de les retribucions salarials com les extrasalarials. Vist que en el 
pressupost municipal ja es va consignar al fons de contingència en previsió d’aquest 
possible augment retributiu. Vist l’informe favorable del Departament de Recursos 
Humans i Organització. En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la 
corporació, l’adopció dels acords següents:  
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Vist que en data 28 de juny de 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.  
 
Vist que l’article 18.dos, en relació a les despeses del personal al servei del sector públic, 
estableix que, en l’any 2017 les retribucions del personal al servei del sector públic no 
podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent respecte de les vigents a 
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31 de desembre de 2016, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la 
comparació, tant pel que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix.  
 
Vist que en data 7 de juliol de 2017 la mesa general de negociació en matèries comunes 
va aprovar per unanimitat incrementar les retribucions del personal de l’Ajuntament del 
Masnou un 1 per cent el conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials, d’acord amb 
l’article 18. Dos de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2017.  
 
Vist que en el pressupost municipal es va consignar al fons de contingència del capítol V 
de despeses, l’import corresponent a l’increment d’un 1 per cent del capítol 1, en previsió 
d’aquest possible augment retributiu.  
 
Vist l’informe emès pel departament de Recursos Humans i Organització.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Establir un increment de l’1 per cent en les retribucions dels empleats públics i 
del personal directiu professional de l’Ajuntament del Masnou en el conjunt de les 
retribucions salarials i extrasalarials, conforme l’article 8 i 13 del Real Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, i d’acord amb que s’estableix a l’article 18 de la Llei 3/2017, de 27 de 
juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.  
 
Segon. Iniciar l’expedient de suplement de crèdit per incorporar al capítol 1 del 
pressupost 2017, l’import de 95.377,62 corresponent a l’increment del 1% de les 
retribucions salarials i extrasalarials indicades a l’anterior acord.  
 
Tercer. Notificar aquest acord al personal de l’Ajuntament i a les organitzacions 
sindicals.” 
 
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. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Passaríem al següent punt d’urgència, que és l’aprovació inicial de l'expedient número 
27/2017 de modificació pressupostària per suplement de crèdit. Té la paraula el senyor 
Jordi Matas.  

 
Aprovació inicial de l'expedient número 27/2017 de modificació pressupostària per 
suplement de crèdit  
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Com a continuació del que ha explicat la senyora Folch. Des de 
Recursos Humans i Serveis Generals s’ha iniciat el procediment i ara el que anem a fer 
és acabar en aquest sentit. I, per tant, des de la Regidoria d’Hisenda es proposa:  
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Es presenta al departament d’intervenció la petició del departament de Recursos 
Humans per la modificació de crèdit del pressupost vigent, mitjançant suplement de crèdit 
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, per poder aplicar l’augment en les retribucions previstes en la Llei de 3/2017, de 27 de 
juny, de Pressupostos Generals de l’Estat 2017. 
 
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 
RDL 2/2004, de 5 de març 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 suplement de 
crèdit. 
 
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. 27/2017, de modificació pressupostària per 
suplement de crèdit finançat amb la baixa parcial de l’aplicació pressupostària HI 92900 
50000 Fons de Contingència, per import de 90.098,00 euros, segons el següent detall de 
les aplicacions de despeses que s’especifiquen a l’annex 1  
 

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. Alguna intervenció al respecte? Doncs passem a la 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. 
 
19. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió 
anterior 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha alguna resposta pendent? Senyora Folch. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, tinc una resposta pendent pel senyor De las Heras, que en el Ple passat va preguntar 
si havíem fet algun estudi per l’impacte que podia tenir el desenvolupament de l’Illa 
Centre.  
 
Doncs volia dir-li que sí, que efectivament, des del mateix moment que l’Equip de Govern 
i aquesta regidora en particular va tenir coneixement de la reactivació de les obres de l’Illa 
Centre i de les característiques d’aquesta activitat comercial que els promotors hi volen 
ubicar, va ser conscient de la necessitat d’estudi detingudament de l’impacte que tindria 
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en el comerç local, així com dels aspectes relacionats també amb la mobilitat de vehicles 
i dels vianants. A banda de treballar aquesta qüestió en els nostres serveis interns des 
d’Urbanisme, Mobilitat i el propi Departament de Promoció Econòmica, s’ha considerat 
necessari fer una anàlisi amb profunditat de la qüestió. Per aquesta motivació, el 17 de 
març es va fer una sol·licitud de suport tècnic a la Diputació de Barcelona per tal 
d’elaborar un estudi sobre el model comercial del Masnou i sobre els seves implicacions 
urbanístiques, de mobilitat, com li deia abans, que el servei ens ha de servir com a base 
per orientar tant els serveis propis, és a dir, bàsicament el Mercat Municipal com també 
les polítiques de promoció comercial. Aquesta sol·licitud va ser considerada positiva per 
la gerència del Servei de Comerç de la Diputació, amb la qual cosa es va començar ja i ja 
s’ha tingut una primera reunió de treball per concretar les necessitats i, en data 7 de juliol, 
hem rebut ja una comunicació tècnica en què la Diputació ja ens ha començat a explicar 
quina és, per una banda, la consultora que portarà a terme tot aquest estudi i, per una 
altra, ens ha presentat l’oferta tècnica i econòmica a més de tota l’oferta, la proposta de 
totes les fases que portarà a terme aquest estudi. Entre les quals destaca l’anàlisi de 
l’estructura del comerç local, que inclou una actualització del cens de tots els comerços, 
l’anàlisi de la demanda i les fugues comercials actuals, amb un estudi d’hàbits mitjançant 
enquestes, diagnosi comercial i reptes existents, diagnosi, efectes del nou projecte 
urbanístic de l’Illa Centre, definició d’estratègiques i objectius i actuacions per poder tirar 
endavant, redacció d’un Pla estratègic i tot això. L’Ajuntament ha començat a fer els 
tràmits oportuns per disposar de crèdit necessari per a aquesta contractació, perquè és 
un finançament d’aquest estudi del 50 %, això ja està variat i està enviat novament a la 
Diputació. Per tant, estem esperant posar-nos en marxa i en el moment que tinguem més 
informació us anirem informant com va avançant aquest estudi.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, per tant, anem a l’apartat de precs i preguntes. Senyor De las 
Heras, té la paraula.  
 
20. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Gràcies senyora Folch per la informació facilitada perquè és 
un tema que encara té recorregut i haurem d’esperar doncs a les conclusions d’aquest 
informe per veure quines actuacions podem fer entre altres coses dels motius que em 
preocupava és a mi i a altra gent que em preguntat és l’impacte negatiu en l’actual 
comerç local. Hi pot haver positius o negatius però és el que s’haurà de valorar i mesurar 
i en el seu cas intentar corregir. Ja en parlarem en altres sessions.  
 
Després volia agrair al senyor Quim Fàbregas les profuses respostes que m’ha donat 
sobre les preguntes que li vaig fer en el ple passat. Li vaig fer unes preguntes sobre el 
tema de la neteja de les platges i després li vaig comentar també sobre el tema de 
l’optimització dels contenidors d’escombraries. Veig que les respostes que son temes que 
s’han de millorar, n’és conscient doncs és qüestió de posar fil a l’agulla i a veure si aquest 
any ho podem acabar d’enllestir o com a mínim deixar-ho ben preparat.  
 
Després volia fer una pregunta. Aquesta pregunta ve en relació a una informació de la 
que m’agradaria disposar sinó avui serà un altre dia amb una moció que es presenta 
després. És a dir i ho vaig preguntar en la comissió informativa, la resposta a la comissió 
tampoc tenia les dades i voldria saber en les festes que s’han fet al Masnou durant l’any 
16 i 17, revetlles, cap d’any...les festes que tenim nosaltres controlades, quantes 
agressions sexistes s’han produït, bàsicament. 1, 2, 3, 8, 15, 0, quantes s’han produït? 
Aquesta dada m’agradaria tenir-la entre altres coses per comptar amb ella per una 
informació posterior que ja comentaríem. Agressions sexistes doncs tal i com s’entenen 
àmpliament que s’hagin denunciat clar. Si no es denuncien no podem tenir cap 
constància.  
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Després voldria demanar també, sobre el Pla turístic una pregunta és sinó recordo 
malament al Pla turístic es mencionava també que s’havia de millorar el que és la qualitat 
de donar més oferta gastronòmica a les guinguetes de platja si no recordo malament és 
un dels apartat que posaven. Llavors la pregunta és, abans de posar en marxa tot el Pla i 
les actuacions es podria fer algo ara aquest estiu, abans d’acabar l’estiu de cara a que les 
guinguetes que vulguin puguin ampliar a seva oferta de menjars? Estem en plena 
temporada de platges, si alguna guingueta es vol acollir a no tenir una cuina bàsica com 
tenen ara i vol fer alguna ampliació, pregunto, ho podrien fer d’alguna forma sense 
necessitat de tenir que modificar, fer grans modificacions sobretot estava pensant en els 
plecs que es van donar en el seu dia algo que els pugui facilitar una mica la vida i ampliar 
una mica el que és la seva oferta de facturació o de qualitat i de servei? És una pregunta.  
 
Després un veí m’ha passat una incidència, m’ha comentat, li vaig preguntar si era de 
Masnou o no, m’ha dit que sí, no ho dubto, que hi ha un cotxe abandonat al Camí del Mig 
a la part de Masnou un BMW des del mes de gener, del camí del mig a la zona entre el 
Caprabo mig cap aquí hi ha un cotxe allà des del mes de gener. Li he preguntat, me l’han 
traslladat si és per la part nostre del municipi i m’ha insistit que sí i bé doncs ho 
traslladaré perquè puguin fer la gestió ala policia municipal, fer una volta a veure si és 
així, si és nostre i si és el cas donar-li recollida.  
 
I després volia preguntar, és una qüestió d’un veí, tenim uns campions de judo, sembla 
que estan fent actuacions molt bones nacionals i internacionals aquí al Masnou i saber si 
el departament, des de casa nostre s’està donant algun recolzament econòmic o si s’ha 
fet alguna proposta o han demanat algo per ajudar-los en els tornejos en que estan 
participant. Sembla que en un equip hi ha tres o quatre persones que estan despuntant 
en aquest Masnou tenim gent molt prolífica en molts esports i bé si ells despunten doncs 
penso que és qüestió d’estar al costat d’ells. La pregunta és que hem fet per ells o si 
tenim prevista fer alguna cosa amb ells. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Continuem senyora Mònica González. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies. Bona nit, bona nit a tothom. Bé, començaré la meva intervenció amb un petit 
prec doncs reprenc una manifestació que s’està fent seguidament cada Ple.  
 
Recollim queixes de l’audiència pública, dels propis regidors sobre el tema de neteja del 
nostre municipi, sobre queixes que ens arriben dels nostre veïns. Durant aquests últims 
dies he tornat a recollir queixes de persones que m’aturen per dir-me què està passat 
amb la neteja en aquest poble? A veure, jo he llegit moltes respostes per part de l’Equip 
de Govern manifestant que hi ha certes problemàtiques que interfereixen en el tema de la 
neteja com és el problema de l’incivisme, com és la manca de pluja, com és l’augment de 
turisme... que estic d’acord amb totes aquestes problemàtiques que hi ha, bé que estem 
d’acord diguem-ne. Però jo crec que si aquesta gestió del pla de neteja que està 
externalitzat potser no és suficientment efectiu, potser no té els suficients recursos 
econòmics previstos.  
Mirem, des del meu punt de vista a mi se’m cau la cara de vergonya cada vegada que 
m’estan parant perquè es que últimament cada vegada son més persones d’aquest poble 
que manifesten aquest rebuig.  
 
Se s’enten indignats, se s’enten malament en aquesta situació. Jo penso que podrien 
posar fil a l’agulla en aquest sentit perquè si es manifesta això és perquè els nostres 
veïns troben que és un tema molt important.  
 
I per una altra banda, la brutícia genera més brutícia, la gent té menys cura de mantenir 
una cosa neta si no està neta. Jo faig aquest prec si us plau, assentem-nos, busquem 
solucions, obrim perspectiva de com es pot solucionar per tornar a reprendre doncs una 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000007  20 de juliol de 2017 

 

53 

situació molt més agradable per viure en aquest municipi, perquè se’ns està anant. Cada 
cop hi ha moltes més queixes i moltes més mancances en aquest sentit. Jo crec que hem 
de fer una parada i revisar-ho tot bé i demanem si us plau que sobretot l’equip de govern 
que son els responsables que aquesta gestió és faci d’una manera o una altra, que siguin 
capaços de mirar endins, de mirar el nostre poble i de buscar solucions aquí al nostre 
poble pels nostres veïns i no mirar en altres situacions a fora que potser no són tan 
rellevants ara mateix. 
 
La segona qüestió és una pregunta i és referent a uns veïns d’aquí del poble. Aquesta 
pregunta va dirigida al regidor Romà, és referent al tema de les dutxes de la platja. He 
tingut comentaris de dos o tres veïnes d’aquí del poble i jo personalment me trobat també 
amb una altra situació i és que una de les dutxes, la dutxa que està davant del pas 
subterrani del carrer Brasil, m’han de dit que de forma recorrent i sovint, sobretot la 
setmana de Festa Major o al voltant d ela festa major el mes de juny, hi havia molt, molt 
poca pressió d’aigua. Pràcticament no sortia aigua, hi ha una dutxa i diu que clar, es 
queixaven d’això, de que no hi havia suficient pressió i la nostre inquietud és saber si 
realment és que hi ha un problema d’abastament amb el tema de l’aigua, si hi ha hagut 
averies que han provocat això, bé, voldríem tenir aquesta informació.  
 
Jo me trobat personalment un dia que vaig baixar la setmana passada a la platja, al 
vespre, que no sortia aigua zero, a les dutxes del Nàutic per exemple. Vull dir es un altre 
lloc dintre d ela platja, però vull dir son coses que ara les hem de vigilar perquè ara hi ha 
molta afluència i si hi ha averies o no sé...més que res estar-hi molt a sobre, dóna peu a 
criticar. I aquest és el meu motiu d’interessar-me per si hi ha hagut alguna averia, algun 
problema que justifiqui que sigui de forma recorrent. 
 
I per tercer lloc, un ciutadà d’aquí del poble em va comentar fa molt poc que van tenir un 
problema per retirar un vehicle d’una zona que no estava ben estacionat, i el policia li va 
dir que tingués paciència que buscarien les mides per solucionar el tema i li va dir perquè 
no avisa la grua perquè se l’emporti i li van dir que no tenien grua ara. Jo volia saber si és 
així el cas, o si és que en algun moment no hi ha hagut grua i ha sigut puntualment o hi 
ha servei de grua habitualment o no... Més que res perquè ho he estat buscant a la 
pàgina web, ho he estat buscant al servei de la policia local si hi havia el que sigui, no hi 
constava res. Clar, jo davant el dubte doncs pregunto i vull confirmació d’aquest tema. 
Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Suñé té la paraula. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. He rebut la resposta dels regidors del govern, ho vull 
agrair. Respecte la del Bell Resguard, m’agradaria saber respecte la qualitat de l’aigua 
del Parc del Llac, cada quan es canvien els filtres que es van instal·lar en el seu dia i 
quina va ser la darrera data en què es va canviar. Em comenta que l’aigua del llac, del 
Parc del Llac és un aigua que manté el mateix to i entenc que també l’oxigen de la resta 
de llacs similars de la zona doncs ens agradaria saber si funciona el filtre ni cada quan es 
canvia. 
 
També hem rebut la resposta de la Casa del Marquès respecte el nombre d’empreses 
que estan instal·lades. Ens agradaria saber des de l’inici del funcionament de la Casa del 
Marquès des de Promoció econòmica, a quantes persones o empreses ha fet 
l’acompanyament, l’assessorament fins a la data. Més que res per contrastar les dues 
informacions.  
 
Voldríem conèixer la forma que el govern a prioritzat l’aplicació del Pla de xoc de voreres i 
calçades, el llistat d’actuacions realitzades i les pendents de realitzar, així com, la bossa 
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d’actuacions futures. És a dir, m’imagino que deuen tenir un registre de 200 actuacions 
segurament, de quina forma han prioritzat les que han fet una mica per tenir una idea. 
 
Hem rebut una queixa d’un veí, el senyor (.../...), que manifesta que des del govern doncs 
s’han donat llargues o no s’han donat resposta a una sèrie de denúncies que fa d’una 
activitat. Va adreçar un escrit a l’alcaldia que referència d’entrada és la E-2017008012, on 
denunciava una sèrie d’anomalies d’una empresa que hi ha a la carretera d’Alella, em 
sembla que és Masnou bagues... que ell denuncia que hi ha una ocupació d’aparcament 
reservat, descàrrega en llocs, horaris... Denunciar tot un seguit de temes que ens 
agradaria rebre la informació, però el que més ens amoïna és que sembla ser que també 
es fan activitats amb menors a la platja i pel que sembla que diu, tampoc no ho afirma 
així, però el que sembla que diu es podria estar cometent alguna imprudència fent 
sortides per espais no autoritzats. En tot cas, com que son temes que cal posar-los en 
quarantena, jo el que voldria és saber que és el que ha fet el govern. Jo entenc que el 
govern en rebre aquest escrit haurà actuat, haurà donat les instruccions a la Policia que 
es facin controls, el departament que correspongui... si s’ha fet,si ens pot facilitar les 
actes en cas d’haver-se fet qualsevol informació que ens pugui fer arribar doncs serà 
benvinguda.  
 
Hem llegit al Masnou Viu, l’editorial del senyor alcalde, l’anàlisi que fa del problema de la 
neteja i recollida d’escombraries diu que estan lligats per un contracte ple de limitacions 
que ens obliguen a fer un esforç de millora i replantejament. Això seria el resum. Clar, 
aquest és un reconeixement tàcit de que al Masnou és un poble que està brut perquè 
alguna cosa no funciona. Bàsicament que es neteja poc i malament. Per nosaltres és un 
reconeixement que arriba tard però benvingut sigui perquè és des del reconeixement dels 
problemes que hom pot trobar una solució. Ens agradaria saber exactament a qui 
responsabilitza l’alcalde perquè ara estiguem lligats per un contracte ple de limitacions i 
com creu que cal afrontar l’esforç de millora i replantejament que propugna el Masnou 
Viu.  
 
I la darrera pregunta per a la senyora Folch, tot i que és la darrera no és menys important, 
tot i que vostè ni cap persona del govern ens ho hagi dit, ha arribat al nostre coneixement 
sembla ser que li ha estat lliurada i en compliment del que hem parlat en aquest plenari 
en altres ocasions i del compromís escrit que vostè va assolir, ens agradaria que ens 
facilités una còpia de l’informe de la Diputació de Barcelona sobre els indefinits no fixes, 
que sembla ser que disposa recursos humans així com la valoració que fa el govern de 
les seves conclusions. Moltes gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyora Crespo.  
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom de nou. Primer a la regidora de cultura i 
joventut a la senyora Neus Tallada. Quin és el resultat de l’avaluació global de la Festa 
Major? I en concret, com valora l’equip de govern la baixada de participació del concurs 
d’andròmines o el de paelles?  
 
També voldríem fer-li un prec, creiem que compartit per una part important de la 
ciutadania. Pensem que el format infantil de la fira d’atraccions de l’avinguda Pau Casals 
no ha complert les expectatives dels ciutadans que l’esperaven amb il·lusió, després 
d’una notable mobilització ciutadana. També cal recordar que hi va haver un grup que va 
recollir signatures, que va haver-hi una moció de C’s que recollia aquest prec... bé, 
voldríem saber perquè es va optar per aquest model de fira i també una reconsideració 
del model de cara a properes edicions que satisfaci allò que esperen els infants del 
Masnou i de les seves famílies.  
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Sobre joventut, ens ha arribat que la regidoria està treballant en el projecte de 
dinamització d’un nou espai jove al poble. Concretament el local desocupat que té 
l’ajuntament en el port esportiu a prop de la plaça d’Europa. Voldríem conèixer si això és 
així i si ho és quin és el Pla d’usos que ha pensat l’Equip de Govern per aquest nou 
espai. Si hi ha un calendari d’execució per obrir-lo i el model de gestió d’aquest nou espai 
jove. 
També saber si a conseqüència d’aquesta obertura, els usos de Ca n’Humet, que 
recordem que va ser un espai a més pagat per un FEDER per fer exclusivament 
participació juvenil, quedaria canviat.  
 
Al regidor de salut pública, i al regidor de medi ambient, el senyor Alfaro i el senyor 
López, que entenem estant de manera compartida gestionant la prova pilot de la platja de 
gossos. Volem saber com valora l’Equip de gGvern la implementació dels usos de la 
platja fins al dia d’avui? I si són conscients de les queixes per la manca d’espai i els 
problemes d’accessibilitat de la mateixa.  
 
Al senyor Romà López, em sembla que ha sortit abans a l’audiència pública per part 
d’una veïna, sobre la polèmica de les pèrgoles de la platja. Saber doncs...entenem quin 
és el ús social però crec que no s’ha explicat prou bé a la ciutadania perquè han de servir 
aquestes zones d’ombra i que potser caldria reconsiderar que la idea és bona, però la 
ubicació i la practicitat d’aquests elements caldria replantejar-los perquè sembla que no 
compleix els objectiu pels quals s’ha instal·lat. 
 
També som coneixedors de la manca de col·locació d’una passera movible d’una passera 
que hi ha em sembla que davant el Club Nàutic per persones amb mobilitat reduïda. Em 
sembla que el servei és per persones que van en cadira de rodes que han de trucar a un 
telèfon perquè els puguin portar fins a vora mar però entenem que si falta aquesta 
passera no només queden perjudicades les persones que tenen mobilitat reduïda perquè 
una persona amb un cotxet o una persona amb unes crosses això d’haver de trucar 
perquè el porti fins a ala vora de la platja doncs trobem que està mal solucionat. Voldríem 
saber quin és el motiu pel qual no han estat completament instal·lades? 
 
I al senyor Fàbregas, regidor de manteniment, doncs voldríem saber, per quin motiu 
encara no ha estat reparada la marquesina del cementiri, la marquesina de l’autobús del 
cementiri.  
 
I també el motiu pel qual la porta del pàrquing del Mercat Vell fa quinze dies que està 
espatllada i no s’ha arranjat.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor 
Màxim Fàbregas només llegeix les números 2, 5, 7 i 8. 
 
1.- En el ple del mes de juny el nostre grup, en relació a la situació en la que es troba la 
riera d’Alella dins el terme municipal del Masnou i, més concretament, a banda i banda 
del carrer Rosa Sensat va exigir al govern una actuació urgent, a realitzar per qui 
correspongui, que sanegés la riera, desbrossant-la i netejant-la com cal, per tal d’evitar 
possibles desgràcies en cas de fortes pluges i vàrem preguntar al govern quines havien 
estat les diferents actuacions que s’havien realitzat per sanejar la riera des de l’any 2011, 
en quines dates s’havien dut a terme i quina havia estat l’administració i/o organisme que 
les ha realitzat. També vàrem demanar al govern que ens fes arribar còpia dels escrits i/o 
emails que hagués intercanviat amb el Consell Comarcal del Maresme i l’ACA en relació 
a aquest tema. 
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La resposta obtinguda demostra que, o bé no s’ha llegit amb prou atenció la pregunta, 
cosa que és clarament criticable, o bé, en no tenir resposta a les preguntes fetes, el 
govern ha optar per intentar tirar pilotes fora. La resposta no respon cap de les nostres 
preguntes abans esmentades, per la qual cosa reiterem totes i cadascuna d’elles en 
aquest mateix acte. Al mateix temps, i donat que a la seva resposta el govern ens informa 
que ha sol·licitat pressupost a diversos industrials i que, un cop disposin de tots els 
pressupostos sol·licitats, si la disponibilitat pressupostària ho permet, procediran a iniciar 
la contractació i programarien la neteja de la riera des de l’entrada del camp de futbol fins 
a la N-II, el nostre grup exigeix al govern que adopti les mesures necessàries per, tant si 
actualment el pressupost ho permet com si no ho fa, l’actuació es realitzi al més aviat 
possible i, en qualsevol cas, abans de l’inici de la temporada de pluges. 
 
2.- En relació a les inscripcions per a l’activitat de gimnàstica de la Gent Gran, el nostre 
grup ha rebut moltes queixes per la deficient organització del procés que, com també 
denuncia una veïna a la revista Gent del Masnou, va provocar que persones d’edat 
avançada haguessin de romandre hores i hores a peu dret.  
 
Creiem que la situació denunciada és inadmissible i, per tant, exigim al govern que 
rectifiqui el procés i que, de cara a l’any vinent, faci tot allò que sigui necessari per evitar 
que aquesta situació es repeteixi.  
 
A més a més, el nostre grup creu que, si una part del problema el produeix una oferta 
insuficient de places, cal vetllar perquè la propera oferta pugui satisfer el major nombre de 
les demandes que es produeixin. 
 
3.- El passat 12 d’octubre, la pàgina web municipal es feia ressò de la presentació del 
projecte per a la creació d'una zona d'esbarjo per a gossos a la platja del Masnou. 
L’endemà, la mateixa web recollia les expectatives que havia generat el projecte, que 
havia aconseguit que prop de dues-centes persones, acompanyades dels seus animals 
de companyia, participessin a la festa. La noticia també esmentava que el regidor de 
Salut Pública, Albert Alfaro, va celebrar la nombrosa participació i va anunciar que a la 
propera temporada de platja, l'estiu vinent, s'habilitarà com a prova pilot una zona on serà 
permès el bany per als gossos a la platja del Masnou. 
 
Doncs bé, ha arribat l’estiu i la suposada platja per a gossos del Masnou, que havia 
d’ocupar una superfície de 1.600 m2, s’ha vist reduïda a roques i aigua. 
 
El nostre grup denuncia la situació creada. Una situació provocada, al nostre entendre, 
per la voluntat del govern de satisfer una part de la població (propietària de gossos) 
sense enfadar la resta (persones que no en són propietàries de gossos). Nosaltres 
creiem que si el govern aposta realment per oferir una platja per als animals de 
companyia i els seus propietaris el que ha de fer és afrontar la seva decisió i triar un espai 
de platja que asseguri que, durant tota la temporada e independentment dels temporals, 
serà un espai utilitzable.  
 
Demanem al govern una valoració econòmica dels treballs que s’han realitzat per al 
disseny i adequació d’aquest espai, incloent-t’hi les hores destinades pel personal tècnic 
de l’Ajuntament i l’exigim que cerqui una alternativa que permeti que, en el termini de 
temps més breu possible, totes aquelles persones que s’havien il·lusionat amb el projecte 
pugin gaudir-ne d’un espai amb garanties. 
 
4.- El ple del mes de juny va aprovar una moció conjunta, a proposta d’ICV-EUiA en 
relació a la situació de les famílies residents a Roger de Flor, 33. La moció contemplava 
un seguit d’acords que el nostre grup creu que s’han de complir amb la màxima urgència. 
És per això que demanem al govern que ens faci arribar còpia dels diferents escrits que, 
en compliment del que la moció demanava, en els acords tercer, quart, cinquè i sisè, ha 
adreçat a l’Agència d’Habitatge de Catalunya. 
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5.- Relacionat amb el mateix punt, la moció aprovada ressaltava la importància de 
conèixer si l’edifici de Roger de Flor, 33 havia passat a ser propietat del Banc de Sabadell 
com a conseqüència d’una execució hipotecària o d’una dació en pagament ja que, de 
ser així, l’administració pública podria exercir els drets de tanteig i retracte que la llei l’hi 
atorga. La darrera informació que tenim, facilitada per l’alcalde el passat 28 de juny és 
que, aquell mateix dia, es van reunir amb representants de l’AHC i que aquests els van 
manifestar que encara no disposaven d’aquesta informació.  
 
Per al nostre grup és absolutament inadmissible que, 25 dies després que els mitjans de 
comunicació de Catalunya es fessin ressò de l’adquisició d’aquest edifici per Kasun, Real 
State, l’AHC encara no hagi estat capaç d’esbrinar com va aconseguir el Banc de 
Sabadell la propietat d’aquest edifici. 
 
Creiem que aquest fet demostra la poca sensibilitat de la Generalitat de Catalunya en 
relació a facilitar que la ciutadania catalana, i, en aquest cas concret, més de 20 famílies 
del Masnou, pugui exercir el seu dret a gaudir d’un habitatge digne.  
 
Exigim al govern que, amb la màxima urgència, demani a l’AHC que l’informi sobre el 
procediment que va permetre al Banc de Sabadell fer-se amb la propietat d’aquest edifici. 
 
Així mateix demanem al govern que, tal i com la moció contempla, i en el cas que la llei 
ho permeti, demani a l’Agència d’Habitatge de Catalunya que exigeixi la possibilitat 
d’exercir els drets de tanteig i retracte o, en el seu defecte, que ofereixi aquesta 
possibilitat a l’Ajuntament del Masnou.  
 
6.- I, també en relació amb Roger de Flor, 33 el nostre grup ha tingut coneixement que en 
alguns del habitatges desocupats de l’edifici s’han iniciat obres de reforma. Demanem al 
govern que sigui el màxim d’escrupolós en el seguiment d’aquestes obres i que realitzi 
tantes inspeccions com siguin necessàries per tal de comprovar si les obres que es 
realitzin s’adeqüen a les llicències d’obres obtingudes. 
 
7.- Suposem que el govern té coneixement de la notícia publicada al Periódico de 
Catalunya fa uns dies segons la qual El Masnou, i altres municipis de Catalunya, 
expulsaran part de la seva població en els propers anys com a conseqüència de la 
“bombolla” del lloguer. Segons aquesta notícia, els preus del lloguer al Masnou han 
augmentat un 17% en els darrers 4 anys i, com a conseqüència, El Masnou té el grat 
“deshonor” d’ocupar, juntament amb Sant Cugat, el 3r lloc entre els municipis on s’ha 
produït un major augment del lloguer. La notícia ressalta que únicament a Sant Just 
Desvern s’ha produït una important davallada dels preus de lloguer (- 14%) i això ha estat 
provocat perquè, en un trimestre, van sortir al mercat de lloguer 172 habitatges a uns 
preus compresos entre els 300 i els 400 €. 
 
Al Masnou fa més de 7 anys que no s’ha construït cap habitatge de protecció pública. 
Projectes com els de la Caserna, Joan XXIII, Illa Centre i Estampadora fa anys que estan 
paralitzats. Fa també més de 7 anys que els tres habitatges construïts a la Plaça del 
Mercat Vell romanen desocupats malgrat les nostres reiterades demandes al respecte.  
 
Demanem al govern que doni un impuls efectiu a les polítiques d’habitatge al Masnou, 
que acceleri els tràmits per a la construcció dels habitatges previstos a Joan XXIII, la 
Caserna i l’Illa Centre i que, a diferència del que va passar en el període 2011-2015, 
aquests habitatges siguin destinats, preferentment, a famílies joves i no tan joves del 
Masnou. 
 
8.- El passat ple, i en relació a l’adjudicació de la guingueta de Països Catalans, vaig fer 
un seguit de preguntes ben concretes al govern municipal. 
 
Concretament vaig preguntar al govern si, tal i com s’havien compromès des de l’Àrea de 
Promoció Econòmica, les persones que havien mostrat el seu interès en la licitació havien 
estat informades de l’inici de la mateixa. També vaig preguntar si, tal i com se li va 
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respondre a una d’aquestes persones, es va confeccionar un llistat de persones 
interessades, quantes persones incloïa aquest llistat, si totes elles van ser avisades i quin 
va ser el procediment utilitzat per fer-ho i, en el cas que no hagués estat així, quines eren 
les raons que podien justificar l’incompliment dels compromisos adquirits.  
 
La resposta rebuda ha provocat la meva indignació. Vull fer saber al regidor que la signa 
que jo, quan tinc ganes de que em prenguin el pèl, faig com avui he fet: vaig a la 
perruqueria. 
 
La meva pregunta no feia cap referència al procés que s’havia seguit. Únicament 
intentava comprovar si les compromisos adquirits amb algunes de les persones 
interessades en la licitació s’havien complert o no.  
 
Vista la resposta obtinguda, que no respon cap ni una de les preguntes que vaig fer, he 
de deduir que, malgrat els compromisos adoptats, cap de les persones interessades en 
participar en la licitació que s’havien adreçat a Promoció Econòmica per manifestar el seu 
interès a participar-hi van ser informades, la qual cosa denota un alt grau 
d’irresponsabilitat i una absoluta manca de compromís en el compliment dels 
compromisos lliurement adquirits per part de l’Ajuntament amb aquestes persones.  
 
Demanem al govern que, si més no, i si encara conserva les referències de les persones 
que s’hi van interessar, s’adrecin per escrit a les mateixes per presentar-les les seves 
disculpes. Jo, al menys, els puc facilitat una adreça de contacte. 
9.- El mes passat, i donat que havien passat ja 6 mesos des de l’aturada de les obres del 
nou pavelló, vaig preguntar al govern per quines havien estat les actuacions que havia 
realitzat des de la suspensió abans esmentada i quina era la seva previsió pel que fa a la 
data d’inici de les obres i de finalització de les mateixes. 
 
La resposta rebuda és preocupant perquè, com a conclusió de la resposta a les nostres 
preguntes el govern ens informa que els serveis tècnics i jurídics estan treballant perquè 
l’expedient de contractació s’iniciï durant el mes de setembre, la qual cosa vol dir que, 
malgrat les promeses de l’alcaldia, les obres estaran aturades durant un període superior 
a 1 any.  
 
Demanem al govern que doni les instruccions necessàries perquè s’agilitin les actuacions 
pendents i, d’aquesta manera, les obres es puguin re-emprendre al més aviat possible. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies per part de la CUP, senyora Subirats.  
 
La Sra. Rosa Subirats  
 
A veure en el moment històric en que ens trobem i veient les dimissions d’alguns 
membres del govern de la Generalitat que no es consideraven capacitades per afrontar la 
nostre llibertat volem preguntar si el govern municipal és coneixedor de si totes les 
persones amb càrrec de confiança o polítics estaran a l’alçada del moment? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Endavant.  
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Molt bé. Ahir 19 de juliol es va reunir la comissió d’honors i distincions i va ser la darrera 
reunió d’aquesta comissió perquè les membres que en formen part van decidir 
unànimement dissoldre’ls coma comissió consistorial.  
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El motiu ha estat que ni l‘Equip de Govern ni l’alcalde han cregut en la comissió com 
tampoc han cregut en la participació ciutadana ni en la llei de memòria històrica.  
 
La comissió va acordar a principis de 2016 fer una consulta ciutadana amb un procés 
previ d’informació ciutadana, per tal que la gent conegués l’origen feixista dels noms dels 
carrers Navarra i Itàlia i que després fos la gent qui decidís amb ple coneixement de 
causa si volien canviar els noms o mantenir-los.  
 
El govern si va oposar tan a la consulta com al canvi de noms. Vam proposar demanar un 
informe a unes persones expertes. L’informe ha trigat a posar-se per escrit més de mig 
anys després de consultar aquestes persones expertes. I a més va signat per personal 
del propi ajuntament i no pas per les persones al·lienes a l’ajuntament que inicialment es 
pensava que l’havien de firmar.  
 
Les conclusions a les que arriba aquest informe també demostren una contradicció amb 
les conclusions que havien pres aquestes persones expertes. En canvi, coincideixen amb 
la voluntat del govern.  
 
A banda, la comissió va acordar a proposta del nostre grup municipal reformar el 
reglament que regula el protocol, els honors i les distincions del nostre poble. Totes les 
membres de la comissió estaven d’acord en la reforma proposada que implicava 
transformar una comissió consultiva en vinculant. Tot i així l’Equip de Govern no ha volgut 
en absolut que cap àmbit de decisió pugui ser traslladat de la institució al carrer.  
 
Tota la resta els semblava bé, però tot i així no es va aprovar aquest canvi. A més es va 
acordar que la comissió passes a formar part de la comissió de patrimoni i que els partits 
polítics ja parlarien entre ells per posar-se d’acord en els canvis que calia fer per fer-ho 
legalment correcte.  
 
Els membres de la comissió van rebre la informació amb una barreja d’estupefacció i 
cansament per la situació de bloqueig. Després d’aquest episodi, preguntem a l’Equip de 
Govern.  
 
Primer si després de l’autodissolució d’aquesta comissió quina valoració poden fer-nos al 
respecte d ela participació ciutadana al poble?  
 
Perquè no han volgut fer aquesta comissió de caràcter vinculant?  
 
Quina valoració fan de l’article 15.1 de la Llei de memòria històrica que estableix que 
s’han de retirar els escuts, insignies, plaques i altres objectes o mencions 
commemoratives d’exaltació personal o col·lectiva de l’aixecament militar de la Guerra 
Civil i de la repressió de la dictadura?  
 
Si l’Equip de Govern creu que la denominació dels carrers i places és el resultat 
d’actuacions asèptiques o neutres que no respon a una voluntat política de visualitzar els 
referents culturals històrics amb els quals ens identifiquem i volem que ens identifiquin.  
 
I finalment com justifica el manteniment dels noms del carrer Itàlia i Navarra? Què ens 
vincula a les masnovines amb aquests dos territoris que justifiqui distingir-los amb els 
nostres carrers? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Continuem amb les preguntes.  
 
El Sr. Joan Fontcuberta 
 
Sí, hola, bona nit. Tinc dos o tres preguntes per fer al senyor Quim Fàbregas.  
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Una d’elles és que al carrer Meridià núm. 4 hi ha un veí que té un gual el 0855 
concretament que es queixa que no pot treure el cotxe perquè davant han pintat uns 
aparcaments per les motos i li costa sortir perquè hi ha cotxes que es posen pràcticament 
al seu gual i té que fer moltes maniobres. Jo li agrairia que s’ho mirés i a veure si es pot 
pintar una mica més cap a un lloc que li sigui més còmode poder fer aquesta maniobra.  
 
Després hi ha queixes de gent que hi ha rates al passeig marítim i es queixa que bé, que 
els molesta a veure quina actuació farem amb aquest tema?  
 
També m’han demanat a veure si és possible posar una paperera o dues al passeig 
aquell que hi ha a la riera que va des del carrer Can Targa fins al final, perquè allí hi ha 
excrements de gossos i la gent no recull perquè son molt marranos i no hi ha paperera, 
segons diuen.  
 
I després vaig trobar els senyors del Casinet que van estar aquí, que van estar fent una 
exposició i els vàrem dir que els hi diríem algo, concretament que es reunirien tots els 
portaveus per parlar d’aquest tema i estan pendents que els diguem algo. S’han queixat, 
vull dir jo crec que els podríem fer algun petit comentari. 
 
I per acabar donat que el nostre grup entén que el Ple no és un lloc idoni per preguntar i 
tractar temes de seguretat, però com li donem molta importància a la seguretat li 
demanem a la senyora regidora que bé a la propera comissió informativa corresponent o 
bé en una reunió especial podem tractar aquests temes aportant la regidoria ja les 
informacions i estadístiques per poder treballar entre tots per la millora de la seguretat, 
que us asseguro que preocupa a tota la població. Moltes gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Senyora Parodi.  
 
La Sra. Stella Parodi  
 
Gràcies, bona nit senyor alcalde i tothom. Avui es presenta una moció on es demana la 
creació d’un protocol contra les agressions sexistes en festes locals, que esperem que 
s’aprovi, però el que sí esperem i desitgem és que no acabi dormint en algun calaix de la 
regidoria o en una safata d’afers pendents. Aprofito doncs l’avinentesa per dir-li un cop 
més a la regidora d’ensenyament que recordi que està pendent la incorporació de 
protocol educatiu contra la transfòbia i l’assatjament escolar per identitat de gènere, que 
fa un any i mig que es va aprovar arran d’una moció presentada per aquest grup i que pel 
que sembla almenys em dona aquesta sensació, que no sé si saben com executar-la o 
que no volen fer-la.  
 
I després també voldria preguntar si disposem d’algun cens de persones que pernocten al 
carrer o en algun establiment públic tipus entitat bancària. Saber si és gent itinerant o si 
n’hi ha que regularment dormen al Masnou encara que sigui durant una temporada 
concreta. Si és així ens agradaria saber quantes persones hi consten. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies senyor alcalde, bona nit un altre cop. Em sumo a alguns dels suggeriments i 
preguntes que ens han fet abans en relació a l’avaluació de la Festa Major, ens agradaria 
saber, potser és una mica encara d’hora per tenir-la però sí que ens agradaria quan 
abans millor i sobretot ja especialment doncs la nova fira d’atraccions per la colla més 
menuda del municipi i tenint en compte que tota la informació ens diu que no ha estat 
gens bé acollida i que lògicament no ha arribat a cobrir ni la meitat de les expectatives 
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que s’havien, no dic promès, però coma mínim s’havien generat. Doncs al marge de la 
valoració doncs en fi tot i que no ha estat el resultat esperat que no defallin en l’actitud, 
que entenc que el que volen és finalment tenir una fira com més o menys tenen els 
municipis del voltant i que segueixin treballant perquè l’any vinent sigui millor que la que 
hem fet fins ara, perquè sinó sí que potser no valdrà la pena fer-la. 
 
També amb el tema de la neteja, que és una tema lamentablement molt recorrent i mi 
sumo al que s’ha manifestat. Ens agradaria saber si per part de l’ajuntament per exemple 
s’ha iniciat algun expedient sancionador contra l’empresa perquè considera que alguna 
de els obligacions que té per contracte no les està portant a terme de forma correcta. És 
una mica per començar a destriar o separar o a concretar quins son els veritables 
problemes de neteja, si són un tema de civisme, si és un tema de mala aplicació del 
contracte, si és un tema de passotisme de l’empresa, si és un tema de falta de recursos 
econòmics per potenciar les zones... Jo crec que s’està parlant molt d’aquest problema 
però fins ara doncs se’ns aporten poques solucions i poques dades i bé demanem si per 
part de l’equip de govern s’ha iniciat ja algun expedient sancionador per incompliment del 
contracte de l’empresa concessionària.  
 
En quan a l’aire condicionat del mercat municipal que alguna vegada me referit ja en 
aquest plenari, i bé temporada estival lògicament les queixes augmenten.. Jo no sé si és 
que això tindrà solució o no tindrà solució, si l’aire condicionat no dona per més, si és que 
hi ha política de contenció de a despesa energètica i per tant es manté en una 
temperatura que fa que la gent sobretot usuàries o treballadores o treballadors passin 
calor. Bé, a veure si és que finalment tindrem una solució o el que hem de dir a la gent 
que això es quedarà tal qual i més val que mirin d’assumir-ho i de passar-ho en les 
condicions laborals les millors possibles.  
 
Després bé, també s’ha dit. Com està de moda això de l’1 d’octubre bé i al web municipal 
l’alcalde es feia ressò en aquella activitat, ens agradaria saber si per part de l’Equip de 
Govern o de l’alcaldia hi ha intenció de forçar els funcionaris de l’ajuntament a participar 
d’aquest il·lícit penal amb les conseqüències que això els podria suposar administrativa i 
penalment.  
 
Si tenen intenció de cedir el nostre cens oficial sense autorització dels usuaris del mateix, 
ja que la llei no els habilita per fer-ho i haurien de forçar els funcionaris responsables del 
mateix a actuar de manera il·legal. Si en el cas que tinguessin intenció de fer-ho per molt 
que hi hagués un mandat famós mandat, l’autoritat autonòmica en el cas que l’agència de 
protecció de dades tant catalana com espanyola iniciés algun procediment sancionador si 
tenen previst doncs assumir aquest procés sancionador o la possible multa de forma 
personal o com altres vegades intentaran escórrer el bulto que es diu i passar al multa a 
l’ajuntament, és a dir a tots els ciutadans.  
 
I també ens agradaria saber si estan disposats els membres del govern municipal que 
donin les ordres oportunes en relació a aquest acte il·legal, assumir-ne la responsabilitat i 
fer-se càrrec amb el seu patrimoni de tot allò que de d’aquestes actuacions se’n derivi. 
Bé, saber perquè ja després ens hi referirem ja els advertim que òbviament el que és un 
acte il·lícit ha de ser rebutjat de pla i que el nostre grup estarà molt, molt, molt atent a que 
no es destini ni un euro a cap activitat il·legal sigui quina sigui i en aquest cas la que 
tenim més a la vora o prevista o que sembla ser que es podria desenvolupar que és 
aquest mena de referèndum de l’1 d’octubre, doncs qualsevol euro que es malgasti en 
aquesta activitat serà oportunament denunciada. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passaríem a respostes. Senyora Meritxell. 
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La Sra. Meritxell Blanch 
 
Sí, jo primer? Bona nit, gràcies senyor alcalde. En resposta a la regidora de C’s, dir-li que 
tranquil·la no quedarà al calaix el protocol. Estem elaborant com ja hem dit en reiterades 
vegades el protocol de violència municipal, aquí volem incloure tots els protocols que 
facin referència tant siguin les de violència masclista, els de violència dins a l’àmbit de 
l’ensenyament, etc. Dir que la tècnica d’igualtat ja hi ha començat a treballar i que 
precisament aquesta setmana es va trobar amb el tècnic d’ensenyament per tal de 
començar ja a dibuixar el que seria un protocol. Quan tinguem més informació l’anirem 
traspassant a la comissió informativa.  
 
I pel que fa també a suposo que la meva companya la Sílvia, en tot cas ja farà alguna 
especificació si cal, però en referència a en FEDE quan parla de els denúncies que hi ha 
hagut d’agressions sexistes aquí a Masnou com ja li vam dir a la comissió informativa, no 
tenim cap mena de coneixement però tot i així, això no vol dir que no haguem de fer 
protocols per evitar-ne. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Blanch. Senyor Matas.  
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, també per al senyor Federico de las Heras. Comentar-li que aquesta preocupació que 
té pel judokes, per les judokes d’aquí al Masnou, tal com es va comentar en una comissió 
informativa, vam crear les subvencions per a l’esport individual que és el que estem 
ajudant a aquestes famílies per poder tirar endavant amb les despeses. Aquest any 
passat es van fer, aquest curs es va fer la primera convocatòria i ara estem preparant la 
segona. Ho estem preparant, d’acord també amb el que ens van comentar diversos 
persones dins la comissió informativa, és a dir, poder buscar que poguessin rebre més. 
Per tant estem preparant aquesta modificació perquè puguin rebre més diners dins del 
volum total. Ho tenim contemplat. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Continuem amb les respostes. Senyor Alfaro. 
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Gràcies,s enyor alcalde. Volia contestar a la pregunta que havia fet el senyor Joan 
Fontcuberta en el qual parlava de rates i a més plagues que tenim observades. A part 
dels tractaments periòdics, sabem que a l’estiu de forma puntual rates i paneroles poden 
augmentar de forma puntual en algunes situacions i a part dels tractaments periòdics en 
aquests casos estem actuant des del mes de juliol amb una intervenció que vam fer molt 
puntual i fa dos dies també tant al passeig marítim com al carrer Barcelona i Prat de la 
Riba. Per tant en aquest aspecte estem treballant.  
 
I per contestar també a la pregunta d ela senyora Elena Crespo referint-se a la platja per 
a gossos, actualment resten aproximadament uns deu dies perquè entri en vigor de forma 
definitiva la nova ordenança a l’espera dels terminis després d ela publicació als diaris 
oficials. Estem a finals de juliol, principis d’agost aproximadament quan entraria en vigor 
aquesta ordenança i vam habilitar un accés i també vam col·locar unes papereres en 
aquesta platja, que bé avui mateix he anat a veure-la com es trobaven a causa del 
temporal que hi ha ara mateix amb la qual una o dues papereres han quedat una mica 
malmeses. Li he comentat al regidor de manteniment perquè ho tingui present i referent a 
l’espai, malgrat que avui ho havia onatge s’hi podia accedir de forma més o menys 
normal a l’espai. I l’espai sí que ha minvat una mica respecte fa uns dies però encara si 
pot accedir i encara queden aquests 400 metres llargs de sorra amb una amplada 
variable entre 2 metres i 7 metres que hi ha a la zona última amb l’espigonet que queda 
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amb la riera que ens separa el municipi del Masnou amb Montgat. La idea és que 
comenci la prova pilot d’aquí un parell de setmanes, quan entri en vigor la ordenança i 
d’aquesta manera farem el seguiment corresponent per tal que la prova pilot esdevingui 
avaluada i esperem que vagi bé, que pugui restar definitiva en aquest espai. Malgrat ser 
una prova pilot, qualsevol cosa que veiem que manca en les properes setmanes 
intentarem de millorar-ne. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Quim Fàbregas.  
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Per donar resposta a algunes de les preguntes més concretes 
que se m’han fet. En relació al tema de les dutxes de la platja i els problemes de pressió 
que hi ha. Comentar per exemple en el cas del carrer Brasil el problema que 
probablement hi ha és que hi ha una única escomesa que alimenta doncs el club Ocata 
vent, el darrer xiringuito i les dutxes. Clar, si estan treballant tots alhora és probable que 
no hi hagi suficient pressió, que hi hagi aigua però que aquesta no surti amb sufi8ent 
pressió. També va passar que aquell cap de setmana es va detectar una averia o va 
haver-hi una averia que va afectar les dutxes de la Nécora d’Or i que ha estat arranjada el 
dimarts d’aquesta setmana. En aquest cas l’avaria era...bé, el tub passa soterrat per la 
sorra, era allà i no hi havia un bassal d’aigua que fes preveure que allà hi havia una 
averia. En relació a la reparació dels vidres de la marquesina de la parada del servei de 
transport urbà del cementiri, comentar que hem sol·licitat pressupostos i que estem a 
l’espera d’aprovar la proposta de despesa i que el industrial ja ens avisat diguem-ne que 
és un vidre d’unes característiques determinades, no sé com en diuen, però que pot trigar 
uns set o vuit dies a rebre’l. Tan bon punt el rebi, quan el tinguem contractat i el rebi, 
l’instal·larà. I en relació l’arranjament de la porta del Mercat Vell, també informar que quan 
es va detectar l’avaria es va enviar l’industrial que habitualment fa la reparació i bé una 
cosa que havia posat de manifest altres vegades, és que la porta aquella, quan es va fer 
és una porta que pesa molt i que el motor mica en mica es va degradant i que arriba un 
moment que no la pot aixecar. Llavors hem demanat un pressupost diguem-ne per 
intentar reduir el pes de la porta, o sigui treure ferro, mantenint l’estructura però les 
planxes de ferro que és el que més pesa mirar de treure-les i fer-la més lleugera amb la 
qual cosa segons ens diu l’industrial funcionaria correctament.  
 
Respecte al tema de l’aire condicionat del mercat, informar-vos que aquest estiu 
coincidint amb els dies que hi ha hagut més calor potser, hi ha hagut una averia al 
mercat, que també contactat amb l’empresa instal·ladora de l’aire que encara l’aire està 
garantia perquè tenia una garantia de quatre anys. I també contactat amb l’oficial que té 
el contracte de manteniment de les instal·lacions elèctriques, es va detectar dos possibles 
problemes. Un era el tema del filtres de l’aire, els filtres que filtren el aire que recull 
l’aparell d’aire condicionat i després també el diferencial d’entrada, que semblava que 
quan un dels dos motors d’aire condicionat no funcionava prou bé, saltava de seguida el 
diferencial. S’ha procedit a canviar el diferencial, es va canviar aquest dilluns a la tarda. 
Per canviar-lo requeria que el mercat estigués completament parat, tancat, es tenia que 
treure el corrent de tot el mercat i per això es va haver d’esperar a fer-ho un dilluns a la 
tarda. El dilluns ala tarda es va fer i des de dilluns a la tarda funciona correctament. 
També informar que molt sovint ens trobem amb queixes de paradistes i d’usuaris del 
mercat que diu que fa calor i quan veiem la temperatura allà figura que hi ha 24,2, 24,1... 
aquesta és la temperatura que recomana la Generalitat i amés que és normativa, vull 
dir... tu no pots posar un local comercial a menys de 24 graus, malgrat hi ha molts locals 
comercials que estan, però serien denunciables. Nosaltres hem de vetllar perquè complim 
la normativa és entre 24 i 26 graus. I entre 24 i 26 hi hem estat gairebé sempre, el que 
passa és que a vegades hem estat a 25,8. Ara m’ensenyava una foto d’Ikea d’ahir em 
sembla, 27,2 graus. El que passa és que és veritat que la tendència cada cop és que 
quan més fred millor, però no, el que hauríem de vetllar les administracions públiques és 
perquè es complís la normativa que és entre 24 i 26 graus. I bé, a part d’això em sembla 
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que hi ha altres preguntes, una més genèrica de neteja viària que en tot cas l’alcalde 
donarà una pinzellada i que en tot cas per escrit ja concretarem més. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyora Tallada.  
 
La Sra. Neus Tallada 
 
Moltes gràcies. Bé, per avançar una mica la resposta en referència a la valoració de la 
festa major que han fet diferents regidors, avançar-vos que la valoració de la festa major 
en general ha estat positiva. Amb tot això, vull aclarir que quan fem les valoracions, tan 
internes com en la comissió de festes que en els dos casos ha estat positiva, són molts 
els factors que es valoren. Es valoren les activitats, es valora la participació de les 
entitats, es valoren el manteniment, es valora la neteja, es valoren temes de seguretat..., 
són molts els factors que es valoren i el que podem dir aquest any és que la valoració ha 
estat positiva. Evidentment hi ha moltes coses, sempre tan en la festa major com en 
altres activitats que es poden millorar entre elles la fira d’atraccions. S’ha valorat, s’ha 
estimat que on es va fer la instal·lació que son les pistes de Pau Casals s’ha instal·lat el 
que vam dir en un principi, una fira en petit format i adreçat a públic infantil. També aclarir 
que l’espai per les dimensions que té i atenent als requisits de seguretat i d’instal·lació 
tampoc permetia la instal·lació de molts més elements. Igualment tot això ens servirà de 
cara a l’any que ve fer un replantejament que tindrem en compte. 
 
I per altra banda, en referència a la pregunta que ens ha fet de l’espai del local del port 
per a joves, dir-li que sí, que en la línia que estem treballant tot aquest any amb el pla 
local de joventut, per altra banda paralel·lament s’ha demanat un ajut a la Diputació que 
ens l’han concedit i estem treballant amb una empresa per definir els usos del local. 
Estem en una fase súper inicial. Estem treballant amb els plans d’usos, s’estan definint i 
encara no tenim el calendari allò de dir s’obrirà tal dia perquè s’ha d’arranjar el local, vull 
dir s’ha de definir els usos i com s’ha d’arranjar, vull dir, però hi estem treballant. D’acord? 
Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. senyora Folch.  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí. Començaré també responent i sumant-me a la resposta que li ha fet la meva 
companya. En aquests moments no tenim constància de que a les festes majors ni del 
2016, ni del 2007 s’hagi produït cap agressió sexista, però com ha dit també la meva 
companya això no vol dir que no sigui adient doncs treballar per un protocol. Hem de ser 
conscients que aquestes agressions que és possible que s’hagin produït, no vol dir que 
no tenim constància, però de ben segur que se n’han produït. Però són situacions molt 
violentes també per qui les pateix i és difícil perquè són situacions que alteren una mica la 
persona que vagin a denunciar-ho. Entenent en el ben entès que no son agressions 
consumades, sinó qualsevol tipus d’agressió sexista que es produeix i en festa major no 
en tenim constància. Tot i així crec que es parlarà en aquest ple d’aquest tema en breu i 
ja comentarà la meva companya la importància que aquest equip de govern doncs hi pren 
en aquest fet. Respecte el cotxe abandonat en el camí del mig, dir-li que traslladaré al 
departament si en tenen constància, però malauradament moltes vegades no és tan ràpid 
el fet de detectar un vehicle abandonat a la via pública o al camí del mig amb el fet que es 
pugui retirar de la via pública. Hi ah tota una tramitació, fa un temps enrera el senyor 
avilés també em va preguntar sobre el mateix tema i jo crec que va quedar una mica 
també commocionat com jo quan veu tota la tramitació que comporta la retirada d’un 
vehicle quan està abandonat. Només en aspectes que temptin a la seguretat pròpia del 
trànsit, tenim l’autorització de retirar perquè aquell vehicle, malgrat abandonat té un 
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propietari. Llavors s’ha de seguir tota una tramitació que a vegades fins i tot comporta una 
durada d’un any. És una tramitació molt llarga.  
 
Continuem també per temes de seguretat. Respecte el servei de grua, aquest municipi 
disposa, senyora González, de servei de grua, sempre n’ha disposat de servei de grua. 
Una altre cosa és que hem tingut una licitació o no la hem tingut però servei de grua 
sempre n’hem tingut. Per tant desconec en quines circumstàncies , entenc que no m’ha 
quedat concret si és que l’agent de l’autoritat va dir que no en disposàvem. Entenc que no 
disposarà de l’agent en qüestió sinó després me’l diu perquè potser ho desconeix, potser 
és una persona que s’ha incorporat recentment i no ho sap. Ara no m’ho digui perquè 
tampoc fa falta que... i sinó entenc que tots els agents de la nostre policia local saben que 
tenim grua i la fem anar on és necessari. No causem alarmes innecessàries.  
 
També tema de seguretat, et contesto jo lo del carrer Meridià, al senyor Fontcuberta. Al 
carrer Meridià com li han informat es va decidir a la part, em sembla que és part mar, 
instaurar tot un seguit de línies de pàrquing de motocicletes, bàsicament perquè es va 
estudiar a la comissió de via pública on tenim diferents departaments, mobilitat i seguretat 
ciutadana i la mesura es va prendre per evitar, perquè hi havia una proliferació de 
vehicles que aparcaven amb les dues rodes damunt de els voreres. Aquest fet és segons 
en quins carrers fàcil de resoldre i es va resoldre instaurant una línia d’aparcaments per 
motocicletes. Si vostè ens diu quin és el gual o si el veí afectat es posa en contacte amb 
l’ajuntament a través d’una instància i ens comunica quin és el seu gual que amb 
l’entrada o sortida doncs entenc que aparcar al davant li impedeix, ho traslladarem 
novament a la comissió de via pública, per intentar doncs solventar aquest error que a ell 
li ha produït.  
 
I per acabar també, temes de seguretat, al senyor també Fontcuberta, al marge que tingui 
cap inconvenient en fer una sessió i parlar extensament i amb dades a la mà i explicar 
com estem en el nostre municipi, em dona la sensació que vostè ha llençat una 
preocupació i no m’agradaria que les persones que ens estan mirant s’emportin una mala 
impressió. Tinc dades interanuals, això significa les dades d’aquest mes de juliol 
tancades i amb referència comparativament amb les dades del mateix exercici i de fa un 
any. Dir-li que majoritàriament les dades ens surten positives, que en nivells globals del 
total de delictes hem tingut un tractament del 5%, que la nostre policia local en global i 
respecte els mossos que són també els que actuen en el nostre municipi s’emporten un 
53% de detencions front el 45% que efectuen els mossos. Dir-lis també que els delictes 
contra el patrimoni també han tingut una merva de quasi un 4, 5%,que s’han incrementat 
tots els controls en seguretat i preventius en seguretat viària de fins a un 40%. I que el 
100% de tots aquests controls i tota aquesta planificació l’efectua la policia local. Li 
donaré, i parlarem de xifres, però vull transmetre una tranquil·litat, no és un municipi, ja 
ho havia dit fa uns mesos enrere quan van haver-hi també una alarma als municipis que 
colindan amb nosaltres zona més de muntanya van venir fins i tot helicòpters i van parlar 
d’aquest tema però al final tot son accions preventives i creiem que anem per la bona 
línia. De tota manera ja li dic, en una sessió més tranquil·lament doncs explicarem tots 
aquests temes.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Jo per acabar de donar algunes respostes. La inquietud manifestada per 
la senyora Subirats i pel senyor Avilés, crec que en sentits oposats. Doncs només 
manifestar que la voluntat del govern és mantenir la coherència que hem mantingut fins 
ara, fins al dia d’avui, amb els pronunciaments que hem fet a través de diferents 
declaracions institucionals i mocions respecte la implicació de l’equip de govern amb el 
procés que viu el nostre país.  
 
Respecte també la pregunta que ha fet el senyor Fontcuberta sobre el SOCNUM, el 
Casinet, dir-lis que en vista de la inviabilitat que tiri endavant la proposta urbanística que 
en el seu moment es va plantejar, sí que hi ha una reunió concretada des d’alcaldia per 
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una de les activitats que duu a terme aquesta entitat, em sembla que és la setmana que 
ve, cerc recordar. 
 
Respecte les afirmacions del senyor Miró, ja li precisaré, sembla que no s’ajusten del tot a 
la realitat, però dir-li que alcaldia s’ha assessorat en temes de memòria històrica amb 
persones de reconegut prestigi com és el president de la comissió de la dignitat, el senyor 
Cruanyes, la senyora Toran i el senyor Torrent, que ens han estat assessorant totes 
aquestes qüestions i ja li contestarem per escrit. 
 
I finalment, sí s’ha quedat una pregunta sí, que el senyor Fàbregas no ha contestat però 
que ja aportarà les informacions oportunes, que es tot el desenvolupament del pla de xoc 
que també havíem manifestat algun altre portaveu del desenvolupament de la planificació 
que s’està treballant en aquests moments i en una propera comissió informativa o en el 
moment que sigui oportú doncs donar-lis la màxima informació sobre les prioritats de dur 
a terme en aquest pla de xoc sigui tan per les calçades com per les voreres.  
 
I finalment respecte al tema de la neteja, som conscients de què sobretot en època estival 
el problema doncs s’agreuja i estem preocupats per la situació que tenim en aquests 
moments. Hem pres algunes mesures puntuals, però jo crec que els hi puc avançar que 
una de els voluntats que tenim és aquest mes de setembre, esperem poder-ho dur a 
terme, una d eles mateixes coses que preveu el tracte que vam aprovar en el seu dia, és 
una modificació del contracte amb els paràmetres que el mateix contracte preveu. Per 
tant portaríem una modificació del contracte de neteja, parlat també evidentment amb 
l’empresa com ho estem parlant per millorar el servei en aquells elements que permet el 
contracte que crec que poden ser interessants i que poden millorar sensiblement aquest 
servei per intentar donar respostes a la situació que estem vivint en aquests moments 
que evidentment no hi ha prou amb això sinó altres mesures. I em sembla que de 
moment, no em deixo res mes. Senyor Suñé si vol precisar alguna cosa? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No, no agrair la resposta, posar-nos a la disposició del govern per participar o col·laborar 
amb l’anàlisi. Entenem que espot incrementar fins un 20%, és un 10 o un 20%? Jo diria 
que segons la legislació és un 20% del cost pressupostari. Bé, un 10%. En tot cas son 
prou diners com per poder fer una valoració d equins son els serveis que s’haurien de 
prioritzar i en quines zones. Per tant, només agrair la resposta i posar-nos a disposició del 
govern per aquest tema.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs em sembla que la resta de preguntes formulades doncs seran 
ampliades o respostes per escrit en la propera sessió plenària. Si els sembla passem a 
l’apartat de mocions.  
 
21. - Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per a la creació d'un 
protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d'oci o festius de 
la vila 
 
La senyora Rosa Subirats llegeix la moció següent: 
 
“Les violències fruit del sistema patriarcal es manifesten en l’entramat de relacions socials 
i personals de la nostra societat de forma estructural. Els espais d’oci i de festa no en són 
una excepció. Les agressions sexistes i l’assetjament sexual en moments de festa i 
esbarjo es donen sistemàticament, amb el vistiplau o la ignorància de bona part de la 
població, ja que estan normalitzades i legitimades pel context.  
 
Motivacions: 
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1. Les agressions derivades dels rols i comportaments naturalitzats de les masculinitats 
heteropatriarcals hegemòniques en espais de festa són múltiples i diverses: comentaris 
ofensius i degradants per part d’un home, floretes o «piropos» no desitjats, insults, 
mirades persecutòries cossificadores, tocaments no desitjats, agressions físiques, etc. 
Tot un ventall d’actituds que violenten l’espai de confort de les dones i, sovint, vulneren la 
seva integritat física i emocional. 
 
2. Les institucions públiques tenen l’obligació d’abordar les diverses cares de la violència 
masclista a través de la prevenció i l’elaboració de polítiques amb perspectiva de gènere. 
Els Ajuntaments, com a institució més propera a la vida quotidiana dels ciutadans tenen 
un paper fonamental a l’hora d’actuar contra les violències que s’encarnen en tots els 
espais de socialització, també en els espais de la festa major de la vila o d’altres 
esdeveniments d’oci. 
 
3. La seguretat de les noies i dones a l’espai públic és un deure col·lectiu, però sobretot 
és tasca de l’administració vetllar i sensibilitzar la població perquè els carrers siguin 
espais de seguretat per a totes les que hi habitem. 
 
Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
1. Crear una comissió tècnica i política amb representants de tots els grups municipals, la 
regidora d’Igualtat i la tècnica responsable de l’àrea per redactar el protocol i els seus 
objectius. 
 
Aquest protocol ha d’incorporar: 
 
- Actuacions i procediments d’actuació davant d’una agressió sexista i la seva prevenció 
en els espais públics i d’oci del municipi. 
- Llistat de recursos especialitzats  
- Formació específica per aquelles persones que participin com a agents que vetllen per 
la seguretat en esdeveniments d’oci al Masnou. 
- Accions d’informació i sensibilització sobre les violències sexistes. 
 
2. Crear unes taules de debat amb participació de les entitats, col·lectius i professionals 
de l’àmbit. La comissió tècnica i política cercarà la viabilitat i aplicabilitat de les propostes i 
accions que sorgeixin d’aquestes taules amb el compromís per part de l’Ajuntament 
d’acceptar-les i d’implementar-les tan aviat com tècnicament sigui possible. 
 
3. Disseny de diferents fórmules de sensibilització per a la prevenció d’aquest tipus de 
violències masclistes adreçades a la població en general i intensificades entorn aquells 
esdeveniments d’oci, festius o de gran concentració de gent, com per exemple la Festa 
Major. 
 
4. La incorporació de la perspectiva de gènere en l’organització dels actes i l’elaboració 
de la programació de la Festa Major de l’any vinent. 
 
5. Traslladar aquest acord a la Comissió de Festes, al conjunt d’entitats socials, veïnals i 
de dones de la vila, així com a les entitats i els promotors privats implicats en el 
desenvolupament de grans esdeveniments d’oci o festius a la ciutat.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció al respecte, senyor de las Heras? 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, davant aquesta moció vaig fer ja una sèrie de preguntes en 
la Comissió Informativa. He fet una pregunta perquè me la concretin, exactament a quin 
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problema tant greu ens estem enfrontant? I la resposta és a cap. Llavors anem a fer un 
protocol, anem a fer una sèrie d’actuacions o això es planteja, anem a consumir una sèrie 
de recursos públics, de fet, quan el problema no hi és, o no hi és com s’està plantejant. 
M’explico.  
 
Una, penso que els recursos públics s’han de consumir de manera eficient i potser 
gastar-los en desenvolupar un protocol, tal com s’està comentant, no és eficient en 
aquests moments, si hi hagués un problema sí que s’hauria de fer. Que ens hem 
d’anticipar? Ens hem d’anticipar a tots els problemes del món. Però bé, m’agradaria fer 
una observació sobre la presentació de la moció, la part dispositiva, després sobre la part 
resolutiva. Diu; els espais d’oci i de festa no són una excepció les agressions sexistes i 
l’assetjament sexual en moments de festa i esbarjo es donen sistemàticament amb el vist 
i plau o la ignorància de bona part de la població. És a dir, si es donen aquestes, 
pressuposa aquesta moció que si es donen aquestes actituds que veig que no hi son és 
amb el vist i plau de bona part de la població. Bé, a mi m’indigna sentir això. Amb el meu 
vist i plau no es dona cap acció al meu costat ni de mi ni del meu entorn. Som molt més 
reaccionaris nosaltres a aquestes actuacions que potser el que es pensen però 
pressuposar que amb el vist i plau de la població es dona lloc a aquestes actuacions, o 
sigui d’agressions sexistes jo ho trobo com a mínim molt desafortunat aquest 
plantejament. Penso que les conductes indesitjades es produeixen a les festes fruït d’una 
sèrie de factors, un l’excessiu excés d’alcohol, dos el consum de drogues i tres les 
manques de vigilància. Si totes les nostres festes o events hi ah un control adequat per 
un consum responsable, no de drogues, perquè no estem d’acord en el consum de 
drogues, d’alcohol controlant-lo i amb una deguda vigilància policial, doncs evitem moltes 
coses, aquestes i d’altres. Llavors penso que l’origen del mal s’ha d’atacar amb unes 
actuacions correctes, no fent protocols que en principi poden omplir moltes pàgines de 
reglaments, poden omplir una sèrie d’actuacions, però que no ens portaran enlloc. Una 
mica demano coherència amb aquests temes. Nosaltres no és que estiguem en contra ni 
molt menys, perquè això s’ha de preveure com tot, però penso que aquesta no és la via 
pel que ens abstindrem. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup socialista senyora González? 
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, bona nit un altre cop. Senyor de las Heras, hem prenc la llibertat de contestar-li 
un petit fet. En la política municipal en les administracions, posem l’exemple d’una central 
nuclear aquí a Espanya que jo sàpiga o recordi no hi ha hagut cap accident nuclear i en 
canvi hi ha una actuació preventiva, anticipant-se a un risc probable i és fent un protocol 
en cas d’un accident nuclear. És una cosa com de lògica, entenem. Doncs jo penso que 
aquesta és la mateixa lògica que tenim que aplicar en aquesta activitat o en aquesta 
política diguem-ne de defensar a les persones, a la dona i a la seva integritat. No sé, ha 
sigut una cosa espontània, per mi és igual d’important una cosa que l’altra.  
 
Bé els socialistes i les socialistes entenem que hem de posar el focus d’atenció en la 
necessitat de garantir la igualtat d’oportunitats i de drets per tothom sense discriminacions 
sexistes com les que viuen els col·lectius en situació més vulnerable de la població que 
son les dones que pateixen discriminacions de tota mena incloent-hi discriminacions 
laborals, estructurals que ja existeixen de base com es al bretxa salarial, com és el sostre 
de vidre i entre d’altres també, les agressions sexistes, el menyspreu o el maltracta que 
es pot donar i que es dona. I per desgracia aquesta situació està augmentant molt en un 
col·lectiu en concret que és el col·lectiu d’adolescents i dones joves. Per tant, a questa 
mesura està molt ben enfocada, jo crec que hem de treballar molt en la línia preventiva i 
sobretot en les edats més joves, incidint en la seva formació, en al seva educació i amb al 
seva forma d’entendre la convivència i conèixer i fer una reflexió arrel d’això sobretot dels 
temes d’igualtat que estem treballant des de fa ja temps i que hem demanat en diferents 
protocols, mocions, etc. de treballar aquí al nostre municipi.  
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Dic aquesta mesura estic molt contenta, bé els socialistes estem molt contents que s’hagi 
plantejat. Donarem tot el nostre recolzament com no pot ser d’una altra manera i dir-los 
també, que agraïm a les CUP per a iniciativa d’haver-la portat aquí al Ple.  
 
Per una altra, banda el que em preocupa és que del dit al fet hi ha un camí i a vegades 
doncs es queden coses per fer quan s’han dit que es farien. Esperem que l’Equip de 
Govern posi el pressupost necessari per portar a terme aquesta activitat i per garantir que 
les polítiques de la dona, les polítiques d’igualtat triomfin en aquest municipi. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Crespo.  
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Doncs anunciar que el nostre grup votarà a favor de la moció per 
considerar-la encertada tant en el fons com en el contingut que compartim al 100%, com 
en la manera participativa d’implementar-la a través d’aquesta comissió que proposa la 
moció. Animem que tot i que està pensada per implementar-se en espais d’oci es valori la 
possibilitat de fer sensibilització en l’àmbit de l’educació secundària aprofitant la xarxa 
educativa disponible en el municipi. Que no hi hagi agressions com s’ha dit aquí 
denunciades no vol dir que no succeeixin i succeeixen i moltes. Potser la pitjor 
conseqüència és una agressió sexual, però hi ha micromasclismes i situacions i actituds. 
Ara potser perquè el gènere masculí les té molt normalitzades, no es visualitzen però jo 
crec que val la pena sense criminalitzar ningú començar a educar d’una manera diferent 
en relacionar-se entre la gent, entre els homes i les dones. I jo crec que això no està de 
més i que no es pot vincular amb termes de seguretat, ni de drogodependència com a 
intentat vehicular el company del PP. Jo crec que a vegades no hi ha prou consciència o 
no ha passat en pròpia pell situacions com aquestes. Jo fa vint anys vaig patir una 
agressió sexual davant de la caserna de la guàrdia civil i no la vaig denunciar, perquè 
vaig pensar que ningú em faria cas. Simplement això ha passat a Masnou aquí fa vint 
anys. Tinc una filla adolescent i no estic tranquil·la si marxa de nit i no vull que això li 
passi a capo noia de Masnou. Per tant felicitats a la CUP per aquesta proposta i esperem 
que entre tots prenem consciència d’aquesta situació i la podem treballar entre tots.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de C’s, senyora Parodi.  
 
La Sra. Stella Parodi  
 
Sí, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció perquè obeeix a la voluntat de la que som 
partícips de donar protecció a totes aquelles persones que en un moment donat i en 
circumstàncies molt concretes poden ser vulnerables. Per tant no donarem mai l’esquena 
a protocols que vinguin a posar solució a fets que avui volem protegir, més enllà de que 
se n’hagin produït o no a dia d’avui. La prevenció també és acció i preferim l’acció a la 
reacció. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del govern, senyora Blanch. 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Bé, bona nit. Des del Govern, anem a pams. Certament s’ha de treballar de manera 
transversal i en edats molt tempranes des de l’educació al fet d’evitar aquest tipus 
d’agressions. I no és més que donar coneixement i sensibilització en els nostre joves i en 
els nostres infants. Per tant és cert, s’ha de treballar des de les escoles.  
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També s’ha de treballar des de secundària i amb això és el que intentarem fer des de el 
Pla d’Igualtat que espero doncs que tots els grups polítics hi participeu. Per últim, senyor 
de las Heras, li va la marxa. Realment li va la marxa, perquè vostè pregunta, som 
coneixedors el govern que hi ha hagut denuncies? No, no en som coneixedors. Vol dir 
això que no hi ha hagut? Evidentment que no. Segur que n’hi ha. Per tant, és molt trist 
que haguem de fer protocols d’aquest tipus per evitar-los, però ens veiem obligats a fer-
los, al igual que també vam fer un protocol de violència que ara s’ha d’actualitzar i ampliar 
en el qual el PP va votar a favor i no vol dir que això també impliqui que hi ha denuncies 
sovint per aquest fet, però s’han de fer aquest tipus de protocols.  
 
Pel que fa a la moció, estem molt satisfets amb la CUP perquè l’hem treballat 
conjuntament a partir d ela moció hem fet unes esmenes. Agraeixo molt personalment 
doncs la bona predisposició que heu tingut per trobar-nos còmodes com a govern per 
poder portar a terme aquesta moció, per treballar conjuntament amb el protocol i evitar 
doncs futures i possibles denúncies. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Federico si és molt breu per al·lusions. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Anem a veure, anem a veure. Una la comparació de la senyora Mònica amb una estació 
nuclear no sé no da lugar... Penso que una mica exagerat, se li ha anat una mica la mà. 
Bé, després comentar-li també a la meva companya... No estem parlant d’això, estem 
parlant d’un protocol per agressions sexistes no violacions, no barregem ho hem aclarit 
abans de començar.  
 
Una altre comentar a ella que la van atacar a la guàrdia civil, fa vint anys, no és que 
agressions n’han passat sempre de tot de dones...han passat coses. Jo pel que aposto 
és perquè hi hagi una vigilància més efectiva, que hi hagi més mitjans. Per descomptat 
després que l’educació ha de ser integral no només en això, l’educació dels nen ha de ser 
integral amb l’educació i el respecte a tothom. I quan un respecta a tothom i té una 
educació integral forta, tot això no succeeix. I després la necessitat de crear per prevenir 
a mi em sembla molt bé, però jo trobo que no hi és la necessitat avui dia, quan he 
preguntat quans casos tenim. Sí, però quan hem tingut? Zero, però segur que n’hi ha...Bé 
em sembla molt bé però estem consumint recursos que penso que podríem, com he dit 
abans, destinar-los de moment a altres accions.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ha quedat clar el seu posicionament. Doncs si els hi sembla passem a la votació de la 
moció.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció  
 
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) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a 
favor. 
 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s'absté. 
 
22. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport a 
la incorporació de 500 Mossos d’Esquadra i la convocatòria de la Junta de 
Seguretat de Catalunya 
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El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Abans de res, volia dir que el Grup Socialista va presentar 
una esmena per fer unes modificacions i que arran de les converses que van tenir a la 
Junta de Portaveus hem procedit a retirar el segon punt de la moció. Per tant, les 
esmenes modifiquen una part de les propostes i queden només dos punts per valorar.  
 
També hem rebut la informació que la senyora Folch va dir que ens faria arribar respecte 
a la convocatòria de les places de Mossos, que al final sí que la Generalitat ha estat 
autoritzada a fer-la; però és clar, no com en un principi em demanava la Generalitat. És a 
dir, que va ser a la normativa de l’any 2016 del pressupost general de l’Estat del 2016, li 
permetés fer la convocatòria. Al final, ha hagut de fer una convocatòria de 50 places 
d’acord amb els pressupostos del 2016 i una convocatòria de la resta de places del 2017. 
Per tant, per al nostre Grup, la moció es manté viva i procediríem a llegir la moció, si ens 
ho permeten. Intentarem ser breus.  
 
El senyor Ernest Suñé llegeix la declaració institucional següent: 
 
“El passat mes de gener el Conseller d’Interior del Govern de la Generalitat de Catalunya 
a la reunió d’Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme es va comprometre a dotar dels 
efectius necessaris les Comissaries/ABP del Cos de Mossos d’Esquadra de la nostra 
comarca d’acord amb l’anàlisi i el diagnòstic de les necessitats de la seguretat pública del 
Maresme. 
 
El Maresme té una complexitat social, econòmica, i territorial que fa imprescindible el 
desenvolupament d’estratègies i polítiques públiques de seguretat, prevenció i protecció 
eficaces i eficients per assegurar els drets i les llibertats de la ciutadania, preservar la 
convivència i fomentar la cohesió social. 
 
La decisió del Govern Central d’impedir la convocatòria de 500 places de la escala bàsica 
del cos de Mossos d’Esquadra en la oferta pública de 2017 resulta molt incomprensible, 
sobre tot tenint en compte que fa escassos dies el Ministeri de l'Interior va acordar amb el 
Govern Basc el manteniment de l’oferta publica d’ocupació del numero d’Ertzaines 
acordat l’any 2004 en la Junta de Seguretat del País Basc per oferir els serveis de 
seguretat que demanda la ciutadania basca. 
 
El 7 de setembre de 2006 el Govern Central i el Govern de la Generalitat van acordar, en 
el marc de la Junta de Seguretat de Catalunya, assolir la dotació de 18.267 agents de 
Mossos. En l’actualitat el cos de Mossos te un dèficit de 1.484 efectius el que va obligar 
efectuar, l’any passat, 440.000 hores extraordinàries per cobrir les necessitats del servei 
amb el cost pressupostari que això comporta. 
 
Cal recordar que en els Pressupostos Generals de l’Estat 2016 i 2017 s’han previst la 
dotació de 9.606 agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil. 
 
Es evident que per donar resposta a les necessitats del Maresme cal fer front a aquest 
dèficit i per aquest motiu compartim i recolzem tant la proposta de l’ex-Conseller d’Interior 
del Govern de la Generalitat d’incrementar en 500 places la dotació de Mossos 
d’Esquadra com la convocatòria de la Junta de Seguretat de Catalunya, òrgan paritari 
entre l’Estat i la Generalitat, per decidir i acordar qüestions de vital importància per la 
Seguretat de la ciutadania catalana, on s’ha facilitat al cos de Mossos d’Esquadra l’accés 
als fòrums policials estatals i a la base de dades d’Europol. A dia d’avui, a Europa i l’Estat 
espanyol, l’amenaça terrorista ens situa a nivell d’Alerta 4, fet que obliga a establir 
mesures de seguretat excepcionals. 
 
No es vàlid, ni en termes polítics ni en termes policials, justificar-se en lectures 
administratives o de “clima polític” per no donar respostes adequades a les necessitats de 
seguretat del Maresme i Catalunya. 
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Per aquests motius el Grup Municipal del PSC del Masnou proposa al Ple de l’Ajuntament 
la adopció dels següents acords: 
 
Primer: Donar suport a la convocatòria de l’oferta d'ocupació pública per la incorporació 
de 500 agents de Mossos d’Esquadra per la convocatòria pública de 2017. 
 
Segon: Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Conseller d’Interior, 
al Ministre d’Interior i al Ministre d’Hisenda. 
 
Tercer: Publicar aquest acord pels mecanismes habituals.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha alguna esmena presentada? Doncs fem el posicionament. Hi ha algun 
posicionament per part dels grups municipals? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Nosaltres votarem a favor de la moció que ha presentat el PSC. I ho farem perquè 
compartim tant l’exposició de motius com la proposta d’acord, només és una. Creiem 
absolutament necessari i imprescindible que els 500 nous mossos dels quals parla la 
moció del PSC s’incorporin a la plantilla al més aviat possible i, de la mateixa manera, 
també exigim que es desbloquegin les convocatòries necessàries per tal de cobrir els 
dèficits de plantilla existents als diferents serveis públics de la Generalitat de Catalunya i, 
més concretament, les relacionades amb la Sanitat i l’Educació. 
 
Aprofitem per denunciar les actuacions del PP a Espanya i de CiU a Catalunya que han 
desenvolupat en els darrers anys i que, amb aquestes polítiques restrictives pel que fa al 
personal de l’Administració pública, han posat en greu perill la supervivència i la qualitat 
dels serveis públics 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyora Folch, té la paraula.  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, jo no sé si era aquest el moment o l’anterior, però nosaltres el que veníem a demanar 
o jo li volia demanar en aquests moments, és que retiri aquesta declaració. La primera 
perquè, bé, com vostè ha dit, hi havia dos punts que portaven aquesta primera 
declaració.  
 
La primera, doncs, el fet que s’impulsés aquesta oferta pública de les 500 places; la 
segona, perquè es convoqués la Junta. La Junta ja estava clara, vostè ho ha dit al segon 
punt, però el primer punt, jo insisteixo, que l’oferta pública per la convocatòria de 500 
places ja està aprovada. De fet, fins al dia 27 de juliol s’hi poden presentar les 500 places, 
per tant entenem que instar el Govern a que validi una oferta pública que ja està 
aprovada enteníem que també aquest primer punt d’aquesta primera declaració, doncs, ja 
està tirat en marxa el procés i no entenem que haguem de demanar una validació d’una 
oferta pública que ja la tenim i que, de fet, fins al dia 27 es poden presentar els 500 
aspirants, bé, que se’n presentaran molts més, però els aspirants que siguin per aquestes 
500 places. No entenem, doncs, que encara continuem en aquesta primera... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Suñé. 
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El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, si m’ho permet, jo li ho explicaré. Efectivament, com jo ja li he dit la convocatòria, 
actualment la Generalitat ha pogut fer la convocatòria de les 500 places, però aquí estem 
parlant d’un matís. És a dir, quan la Generalitat va exigir o quan va demanar complir les 
places va rebre un requeriment del Ministerio de Hacienda dient que no podia convocar. I 
això és el que nosaltres ens rebel·la. El fet que el Ministerio de Hacienda per uns permeti 
fer una cosa i per a altres no. I d’acord amb què va dir que no? Amb els pressupostos 
generals de l’Estat del 2016, no permetien aquesta convocatòria mentre que per a altres 
forces sí. Què ha hagut de fer la Generalitat? Se l’ha hagut d’empescar, se l’ha hagut 
d’empescar, fer una convocatòria de 500 places d’acord amb el pressupost general de 
l’Estat del 2016 i de 450 d’acord amb el del 2017, que ja no hi havia la coletilla aquella. 
Escolti, miri, jo, em sap molt de greu, hi ha coses que jo no em rebel·laré però contra 
aquesta sí. Jo crec que la Generalitat ha de, en aquest cas, ha d’exigir el compliment 
d’igualtat amb altres regions d’Espanya. I, en aquest cas, nosaltres creiem que la 
convocatòria de Mossos, la bona, era la que havia fet la Generalitat en un primer 
moment. El que ha fet ara és, en certa forma, obeir el que li deia el Ministerio de 
Hacienda.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyora Folch.  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Nosaltres considerem que no és així. De fet, és cert que hi va haver una primera ordre, 
que la va haver de retirar, però de fet després va haver-hi una comissió tècnica de funció 
pública que va emetre un informe favorable. És a dir, va donar raó al Govern de la 
Generalitat i, per tant, es va tornar a crear, es va tornar a dictar un nou acord per les 450. 
Per tant, en aquests moments tenim les 500 places convocades. Per no estar així tota la 
nit, si li sembla, jo li faig un text, sé que és una esmena en veu, però si me l’accepta per 
trobar aquest consens i per poder aprovar la moció, donat que jo crec que els dos o tots 
estem d’acord en el fet que volem que es tiri endavant aquesta convocatòria. I, per tant, 
seria donar suport a la convocatòria de l’oferta pública per a la incorporació de 500 places 
d’agents de Mossos d’Esquadra a la convocatòria de l’oferta pública del 2017. Més que 
instar el Govern, donar suport al que ja està fet.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Suñé.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Miri, aquí del que es tracta és de demanar que quan la Generalitat fa una cosa ben feta jo 
crec que se li ha de donar suport; però, en tot cas, per cercar el màxim consens i per 
evitar un conflicte innecessari el que farem serà acceptar l’esmena in voce de la regidora 
Folch i, per tant, la moció no serà instar sinó donar suport a la convocatòria. Tot i que jo 
després ja ho explicaré, perquè tindré dret a explicar-ho tot i que hem parlat molt, ja 
explicaré la meva versió  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs obriríem un torn d’intervencions, si s’escau. Senyor Suñé? Si hi ha 
alguna intervenció, crec que no n’hi ha cap. Senyor Suñé.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Doncs, en tot cas sense saber qui seran els grups que votin, volem agrair els que han 
votat i volem agrair les aportacions que s’han fet, fins i tot l’esmena en veu.  
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Després de vuit anys, la reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, a la qual van 
participar totes les parts, es va saldar amb un resultat molt positiu. Primer, perquè suposa 
l’inici de la normalització de les relacions entre el Govern central i la Generalitat en aquest 
tema, que creiem que és un tema crític. En segon lloc, perquè els Mossos s’integraran en 
el centre d’intel·ligència contra el terrorisme i el crim organitzat i formaran part de la mesa 
de coordinació i de la mesa de valoració de l’amenaça terrorista que, fins a la data, no en 
formaven part, cosa que anava en detriment de la prestació del servei. Aquesta bona 
notícia no pot amagar el fet que el Govern central, per un pur formalisme, havia impedit o 
impedeix que es convoquin les 500 places de la nostra policia, per contravenir les 
limitacions establertes a la Llei de pressupostos generals de l’Estat del 2016, obligant el 
Govern a convocar-ne ara 50 segons els pressupostos generals de l’Estat de 2016 i les 
450 restants segons els pressupostos generals de l’Estat del 2017, on ja no existeix 
aquesta limitació. Aquesta situació provocarà un retard en la incorporació de les places, 
que recordem han de passar també per l’Escola de Policia de Catalunya i que ja per se 
suposarà que aquestes incorporacions no es puguin fer al destí fins d’aquí un màxim de 
dos anys. El nostre Grup vol criticar la ceguesa política del Govern central i la seva 
paràlisi d’una necessitat real aquí, a Catalunya. Per tant, doncs, vull agrair els vots 
favorables que puguin caure, perquè no sabem encara què passarà. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passem a la votació de la declaració institucional.  
 
L’esmena ha quedat incorporada a la declaració institucional. 
 
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 CUP-PA (2 regidors) hi vota en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs passaríem a la següent declaració institucional del Grup d’ICV-EUiA sobre la 
regulació del lloguer i la creació d’instruments de concertació econòmica amb els ens 
locals per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer. 
 
23. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA sobre la 
regulació del lloguer i la creació d’instruments de concertació econòmica amb els 
ens locals per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Amb la vènia de l’alcalde faré un resum de la moció. La moció denuncia que l’esclat de la 
bombolla immobiliària, la restricció del crèdit i la precarització laboral han generat una 
forta demanda d’habitatges en règim de lloguer.  
 
A més a més, a aquest augment de la demanda s’han unit fenòmens com la turistificació, 
la gentrificació de determinats barris i les operacions de fons especulatius internacionals, 
un dels exemples el tenim al Masnou, que estan invertint els seus actius en propietats 
immobiliàries. Tots aquests factors han comportat un augment desmesurat dels preus, 
l’expulsió de veïnat i desarticulació de molts barris. Pel que fa als efectes demolidors 
sobre els preus, val la pena esmentar que una publicació de fa tres dies informava que al 
Masnou, en els darrers quatre anys, els lloguers s’han encarit un 17 % i som el quart 
municipi on els preus han experimentat un major augment. Un altre factor que afecta 
greument les persones llogateres és l’actual regulació del lloguer. Aquestes persones 
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estan desprotegides i ho estan més especialment arran de llei de “Medidas de 
flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas” del Govern del PP, que 
modificava la Llei d’arrendaments urbans.  
 
Entre altres modificacions, s’escurcen els terminis dels contractes de lloguer de cinc a 
tres anys i s’amplien les causes per les quals els propietaris podien recuperar l’habitatge, 
afeblint la posició dels drets dels inquilins i les inquilines. Aquest canvi legislatiu tenia un 
únic objectiu: endurir les condicions del lloguer i donar majors facilitats per al 
desnonament. Només cal recordar que a la ciutat de Barcelona el 83 % dels 
desnonaments són com a conseqüència de l’aplicació de la Llei d’arrendaments urbans.  
 
La moció recorda que som en un temps clau per a les polítiques de regulació del lloguer, 
ja que aviat finalitza el termini de tres anys dels contractes de lloguer que es van signar 
sota la reforma operada del 2013 i, per tant, ens podem trobar davant una onada de 
famílies que siguin expulsades dels seus habitatges perquè els incrementin el preu del 
lloguer i no puguin fer-hi front.  
 
Així mateix, la moció fa referència a la Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a 
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que preveu que el Govern ha 
d’aprovar els criteris d’acord per regular els arrendaments urbans a Catalunya i que, en el 
termini de nou mesos des de l’entrada en vigor de la llei, s’elaborarà un projecte de llei 
per facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer garantint la seguretat i l’estabilitat de la regió 
contractual i l’adopció de mesures per evitar increments desproporcionats de les rendes.  
 
La moció també explica que el Govern de la Generalitat va crear un grup de treball per 
debatre els criteris que hauria de tenir la futura llei d’arrendaments urbans de Catalunya i 
afrontar diferents temàtiques com la seguretat en la tinença i l’assequibilitat, que s’haurien 
de traduir en una durada major del contracte que permeti projectar la vida de les famílies 
en el seu habitatge tornant a introduir el contracte de lloguer de cinc anys més tres, 
l’establiment de contractes de llarga durada, l’abordatge dels desnonaments per 
impagament de lloguer o la creació d’un índex de referència dels preus.  
 
L’Agència d’Habitatge de Catalunya, acaba de fer públic a través del seu lloc web l’índex 
de referència de preus de lloguer aplicats exclusivament a 27 municipis, entre els quals 
no es troba el del Masnou. Els ajuntaments tindrem un paper clau en el desplegament de 
l’índex, ja que la seva aplicació es produirà en aquells municipis on els ajuntaments 
acordin acollir-s’hi; però també pot servir com a política inspiradora per al Govern central, 
per tal que amb els instruments de política fiscal puguin bonificar o penalitzar 
respectivament els lloguers que es trobin per sota o per sobre de l’índex. Ara bé, aquesta 
mesura, per ser efectiva, hauria d’anar acompanyada d’una nova Llei d’arrendaments 
urbans proteccionista que estableixi un control de preus dels lloguers per aconseguir que 
els llogaters puguin continuar en els habitatges pagant imports proporcionals als seus 
ingressos i, alhora, puguin cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, ensenyament, 
vestit, salut, cultura amb dignitat i normalitat. Una mesura que hauria d’anar associada a 
l’impuls i reforçament de les polítiques d’habitatge, tendents a contrarestar les 
oscil·lacions del mercat lliure de l’habitatge, oferint seguretat d’allotjament a les famílies. 
Finalment, la moció proposa adoptar deu acords, dos dels quals obliguen el Govern de 
l’Estat, tres a la Generalitat i quatre al govern de la Diputació de Barcelona. Gràcies 
 
La declaració institucional literalment diu el següent: 
 
“Els canvis en el mercat immobiliari als pobles i ciutats de Catalunya a causa de l’esclat 
de la bombolla immobiliari, la restricció del crèdit i la precarització laboral han generat una 
demanda dels habitatges en règim de lloguer. Aquest fet, unit a fenòmens com la 
turistificació, la gentrificació de determinats barris i les operacions de fons especulatius 
internacionals que estan invertint els seus actius en propietats immobiliàries, ha 
comportat un augment desmesurat dels preus i l’expulsió de veïnat i desarticulació de 
molts barris.  
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Aquests processos han tingut un efecte demolidor sobre els preus. Només durant el 2016 
els lloguers s’han encarit un 14,6% a Catalunya i un 16,2% a la demarcació de Barcelona. 
Aquesta situació és alarmant: l’actual regulació del lloguer desprotegeix les persones 
llogateres pel que fa a la durada del contracte, especialment arran de la “Ley de medidas 
de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas” (Ley 4/2013), que 
modificava la Llei d’Arrendaments Urbans (Ley 29/94), que entre d’altres temes, 
escurçava els terminis dels contractes de lloguer de 5 a 3 anys, i ampliava les causes per 
les que els propietaris podien recuperar l’habitatge, afeblint la posició i els drets dels 
inquilins i inquilines. En definitiva una modificació legislativa que tenia com a objectiu 
endurir les condicions del lloguer donant majors facilitats per als desnonaments. Només 
cal recordar que a la ciutat de Barcelona, el 83% dels desnonaments són com a 
conseqüència de l'aplicació de la llei d'arrendaments (LAU).  
 
Som en un temps clau per a les polítiques de regulació del lloguer, donat que aviat 
finalitza el termini de tres anys dels contractes de lloguer signats sota la reforma operada 
el 2013 i, per tant, ens podem trobar davant d'una onada de famílies que siguin 
expulsades dels seus habitatges perquè els incrementen el preu del lloguer. Famílies que 
es veurien obligades a buscar un altre pis amb preus inassolibles i amb un contracte que 
tornaria a ser de tres anys. És a dir, d'aquí a tres anys podrien tornar a ser expulsades 
dels seus nous habitatges perquè no puguin el lloguer. Però no només podrien ser 
expulsades dels seus habitatges, sinó també dels seus barris, que perden les seves 
veïnes i veïns i es transformen en aparadors per al turisme o en zones residencials 
només per a persones amb alt poder adquisitiu. Això es diu segregació urbana: les 
famílies amb menys recursos econòmics seran desplaçades als afores de les ciutats, 
mentre que els centres històrics resten fora de l'abast d'una majoria, és a dir, la màxima 
expressió de la desigualtat en el sí de les trames urbanes. 
 
En aquest context de pressió sobre el mercat de lloguer, d’inestabilitat, d’escassedat 
d’oferta i amb preus molt elevats, la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial va preveure, 
a la seva Disposició Final Sisena, que el Govern aprovaria els criteris d’acord per regular 
els arrendaments urbans a Catalunya i que, en el termini de nou mesos des de l’entrada 
en vigor de la llei, s’elaboraria un projecte de llei per facilitar l’accés a l’habitatge de 
lloguer, garantint la seguretat i l’estabilitat de la relació contractual, i l’adopció de mesures 
per evitar increments desproporcionats de les rendes. Ara bé, les mateixes conclusions 
del grup de treball avancen que les competències en matèria de regulació del lloguer són 
del govern central de manera que es produirà un conflicte entre la Generalitat i el Govern 
de l’Estat Espanyol que caldrà resoldre per contribuir satisfactòriament a l’encaix jurídic i 
complementarietat funcional de les mesures legislatives que desenvolupin ambdues 
administracions.  
 
La resposta del govern central no s’ha fet esperar i la Generalitat va rebre, el mes de 
març de 2017 una comunicació de l’Estat espanyol per resoldre les discrepàncies en 
relació amb diferents articles i disposicions de la Llei 4/2016, entre els quals es troba 
l’esmentada Disposició Final Sisena, de manera que el conflicte s’ha traslladat a la 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat.  
 
Amb motiu de la Llei 4/2016, el 13 de setembre de 2016 el govern de la Generalitat va 
crear un grup de treball per debatre els criteris que hauria de tenir la futura llei de 
d’arrendaments urbans de Catalunya i afrontar diferents temàtiques com la seguretat en 
la tinença i l'assequibilitat que s’haurien de traduir en una durada major del contracte que 
permeti projectar la vida de les famílies en el seu habitatge, tornant a introduir el contracte 
de lloguer de cinc anys més tres, l’establiment de contractes de llarga durada, l’abordatge 
dels desnonaments per impagament de lloguer, o la creació d’un Índex de Referència 
dels Preus. El grup de treball va finalitzar la seva tasca el passat 17 de gener de 2017 i el 
passat 6 de juny el Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va presentar les 
conclusions davant de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
del Parlament de Catalunya. 
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L’Agència d’Habitatge de Catalunya acaba de fer públic, a través del seu lloc web, l’índex 
de referència de preus de lloguer aplicat exclusivament a 27 municipis, entre els que no 
es troba El Masnou, molt lluny encara dels 234 municipis definits com a àrees de 
demanda residencial forta i acreditada de l’Annex de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió 
residencial. Cal doncs apressar el Govern perquè aprovi el decret que crearà aquest 
índex, el qual podríem considerar com a un primer pas en la intervenció del mercat de 
lloguer, fins ara autoregulat i en una espiral d'encariment de les rendes.  
 
L’índex de referència es fonamentarà en les fiances de lloguer dipositades a l’INCASOL. 
Sobre aquest preu s'aplicaran criteris correctors en funció de la superfície del pis, la 
ubicació, l'antiguitat, els treballs de conservació, accessibilitat i eficiència energètica. 
Aquest indicador ha de servir, doncs per a tenir un mercat immobiliari residencial en 
lloguer més estable, més dinàmic i més transparent, ara bé, aquest índex és "de 
referència", és a dir, orientatiu. No podrà establir preus vinculants, i per tant la seva 
aplicació creiem que serà incerta. Entenent la mesura com d’impuls i de caràcter 
informatiu i creiem que cal que vagi acompanyada de mecanismes coercitius com per 
exemple, donar preferència en els ajuts a la rehabilitació als propietaris que lloguin per 
sota del preu marcat a l'índex, o impedir l’accés a l'aval del lloguer que dóna la 
Generalitat als que el lloguin per sobre d'aquest preu.  
 
Els ens locals tindrem un paper clau en el desplegament de l’índex, ja que la seva 
aplicació es produirà en aquells municipis on els Ajuntaments acordin acollir‐s’hi, però 
també pot servir com a política inspiradora per al govern central, per tal que amb els 
instruments de política fiscal (per exemple a l'impost sobre la renda o el de societats als 
propietaris) puguin bonificar o penalitzar respectivament els lloguers que es trobin per 
sota o per sobre de l’índex.  
 
En definitiva, aquesta mesura, per a ser efectiva, hauria d'anar acompanyada d’una nova 
llei d’arrendaments urbans proteccionista que estableixi un control de preus dels lloguers 
per aconseguir que els llogaters puguin continuar en els habitatges pagant imports 
proporcionals als seus ingressos i alhora puguin cobrir les necessitats bàsiques –
alimentació, ensenyament, vestit, salut, cultura- amb dignitat i normalitat. Una mesura que 
hauria d’anar associada a l’impuls i reforçament de les polítiques d’habitatge, tendents a 
contrarestar les oscil·lacions del mercat lliure de l’habitatge oferint seguretat d’allotjament 
a les famílies. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona té per missió oferir programes i recursos de suport en 
matèria d’habitatge als municipis, mitjançant instruments de cooperació tècnica, 
econòmica i material en els àmbits de planificació, gestió de la informació, el 
coneixement, la capacitació i el treball en xarxa per a l’ampliació del parc municipal 
d’habitatge i l’oferta d’habitatge assequible. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona disposa d’un conveni marc amb el Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, relatiu a la col·laboració en l’àmbit de 
l’habitatge, signat el 30 de gener de 2017 que, entre d’altres objectius, preveu el disseny i 
implementació de les polítiques locals d’habitatge, els programes i recursos de suport a 
les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació pel lloguer social dels ens locals i 
el foment i desenvolupament d’instruments normatius previstos a la legislació de 
Catalunya. I tot i que el conveni explicita la participació activa de la Diputació de 
Barcelona en les comissions i grups de treball per al desenvolupament normatiu de les 
polítiques d’habitatge, aquesta institució no ha participat en cap dels grups que 
redactaven les propostes per a la regulació del lloguer. 
 
Atès que la Diputació va crear la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge com espai 
d’interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi d’experiències entre els ens 
locals de la demarcació i, a més a més, disposa d’altres instruments de cooperació 
econòmica amb els ens locals a través del Catàleg de Serveis 2017 com la detecció i 
intervenció en habitatges desocupats, els estudis i els informes estadístics d'habitatge, el 
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foment del lloguer assequible i de la gestió d'habitatges municipals o cedits, els plans i 
programes locals d'habitatge, la millora energètica i condicionament d'habitatges 
municipals o cedits, a banda dels ajuts directes a propietaris i propietàries per a 
l’arranjament. 
 
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar el govern de l’Estat què reguli el mercat privat de lloguer impedint 
increments indiscriminats en el preu dels lloguers, o en el seu cas, què doti d’autonomia i 
capacitat als ajuntaments per vincular la pujada del preu dels lloguers amb el nivell de 
rendes de la població i les característiques de l’habitatge i del barri i puguin intervenir per 
impedir lloguers abusius. Els criteris d'una llei de lloguer han de considerar l'habitatge 
com un dret humà i tenir en compte la seva funció social, i no han de facilitar la inversió i 
especulació. 
 
Segon.- Instar al govern de l’Estat que derogui les modificacions de la llei d’arrendaments 
urbans, establertes per la llei 4/2013, per revertir la situació de vulnerabilitat a la que 
actualment estan exposades les persones arrendatàries, incloent les següents mesures 
de mínims: 
 

a) Millorar les garanties judicials de les persones arrendatàries de bona fe amb la 
finalitat que puguin presentar oposició al desnonament (derogació "de facto" del 
desnonament exprés). 
 

b) Ampliar el límit legal per prorrogar tàcitament el contracte de lloguer, de 3 a 5 
anys, com a mínim. 

 
c) Reinstaurar l'obligació de fer referència a la variació anual del preu del lloguer a 

l'índex de preus de consum (IPC).  
 
Tercer.- Impulsar la creació d'un parc públic de lloguer utilitzant els habitatges buits de 
grans tenidors d'habitatge que no estiguin complint la seva funció social, mitjançant la 
seva cessió obligatòria a les administracions públiques que així ho exigeixin. Tot això 
tenint en compte que haurà de ser el Govern de Catalunya el qui tingui la capacitat de 
generar i gestionar aquest parc i establir, si així ho decideix, uns objectius mínims de 
percentatge d'habitatge públic del seu parc total.  
 
Quart.- Instar el govern de la Generalitat que presenti urgentment el decret que regularà 
l’índex de referència de preus del lloguer a Catalunya, incrementant els municipis que 
l’Agència d’Habitatge de Catalunya acaba de publicitar, així com establint mesures 
incentivadores i coercitives respectivament als lloguers que es trobin per sota o per sobre 
d’aquest índex. 
 
Cinquè.- Instar el govern de la Generalitat a impulsar polítiques de rehabilitació 
habitacional que incloguin clàusules antigentrificació, similars a les propostes que han 
desenvolupat altres ciutats que, com Paris, Berlin, Londres i altres, afronten problemes 
semblants. 
 
Sisè.- Instar el govern de la Diputació de Barcelona a actualitzar urgentment les dades de 
l’Observatori Local d’Habitatge amb l’objectiu, entre d’altres, de proporcionar informació 
útil per a la implantació territorial de l’índex de referència de preus del lloguer a 
Catalunya, així com la introducció de noves funcions i continguts com la creació d’un cens 
d’habitatges buits de la demarcació, l’estat del parc d’habitatge, les necessitats de 
rehabilitació i regeneració urbana, la innovació en la construcció, les noves tinences i la 
gentrificació en entorns urbans i barris. 
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Setè.- Instar el govern de la Diputació de Barcelona a reclamar major participació i 
col·laboració en els treballs de desenvolupament normatiu en matèria d’habitatge que 
emprèn el govern de la Generalitat tal i com expressa el conveni subscrit amb el 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 
 
Vuitè.- Instar el govern de la Diputació de Barcelona a impulsar i reforçar la Xarxa de 
Serveis Locals d’Habitatge per incorporar el màxim possible d’ens locals. 
 
Novè.- Instar el govern de la Diputació de Barcelona a crear un nou instrument de 
concertació econòmica amb els ens locals per a la rehabilitació d’aquells habitatges que 
es posin a disposició de la Borsa de Lloguer Social del municipi  
 
Desè.- Comunicar els presents acords al Govern de l’Estat Espanyol, al Ministerio de 
Fomento, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, als 
grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes 
de Catalunya i el Sindicat de Llogaters i Llogateres de Barcelona i fer-los públics a través 
dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Hi ha alguna intervenció? Senyor De las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, volia comentar que no estic d’acord amb el plantejament 
que fa el senyor Màxim Fàbregas sobre el tractament de la seva proposta per arreglar el 
mercat de lloguers. Primer, en la part expositiva, hi ha una sèrie de coses que ha obviat. 
Les resumiré molt ràpidament. Igual que els preus han pujat, fa quatre anys van baixar 
força. I fa tres anys, igual que ara, estem en un mercat, i ara explicaré el perquè, en el 
qual hi ha molt poca oferta i molta demanda, fet que fa encarir preus, fa quatre anys era 
exactament al revés. Igual que ara, hi ha propietaris que estan pujant preus, abans els 
llogaters demanaven baixades de preu. Per què ho veig això? Què ha passat? Bé, ha 
passat que durant la crisi econòmica es va deixar de construir, durant anys es va deixar 
de construir al ritme que s’havia construït. I amb la recuperació, entre altres factors, 
econòmica, doncs, hi torna una demanda, una demanda que si bé no arriba per compres, 
en molts casos, que també, doncs demanda lloguers. I bé, s’ha produït una distorsió entre 
l’oferta i la demanda. Com es corregirà això? Amb mesures especials? Segurament s’han 
de fer coses, però no en la línia que vostè comenta. Què s’haurà de fer? Doncs fer un 
parc de construcció quan la construcció torni a donar una altra volta, és a dir, rotin dos o 
tres anys i entrin al mercat més habitatges, doncs, les tensions segurament baixaran.  
 
D’aquí a tractar el propietari persecutòriament, com sembla que demana en aquesta 
moció, jo penso que no és així. El propietari no és un delinqüent, ni molt menys. Allargar 
els contractes, posa que els contractes s’han de fer mínim de cinc anys o més, bé es 
poden pactar, hi ha un mínim i un màxim. Legalment se n’han de fer tres, però un pot 
pactar un contracte de quatre, de cinc o de deu anys. La llibertat de contractes entre les 
parts hi és. Que falta habitatge? Això està clar, la distorsió s’ha produït ara en aquest 
últim any i una mica més. El que s’ha de corregir és amb polítiques, amb les quals sí que 
estic d’acord amb vostè, d’habitatge per part de la Generalitat, de construcció, que no 
s’han fet. Habitatge públic que no s’ha fet i moltes més actuacions i després deixar rodar 
l’activitat econòmica i donar facilitats almenys durant un temps a les empreses 
constructores perquè puguin reactivar el que és el parc d’habitatges, tant de compra com 
de lloguer. Perquè és gent que compra, és gent que lloga, entren més habitatges també 
en el mercat. Aquí jo li diria que en algunes coses estaria d’acord amb vostè de la moció, 
en d’altres no, per la qual cosa la nostra postura serà d’abstenció.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més al respecte? Sí, senyora González. 
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La Sra. Mònica González 
 
Gràcies. Molt curtet. Nosaltres estem totalment d’acord amb la proposta que fa el Grup 
d’ICV-EUiA. El nostre vot serà favorable i pensem que les mesures proposades per fer 
una contenció del preu de mercat, perquè els ens públics agilitzin i regulin aquestes 
mesures i que els municipis prenguin partit i impulsin i exigeixin que el nostre Govern faci 
la feina per garantir l’habitatge de tothom, en especial en els col·lectius més vulnerables, 
crec que és imprescindible. Donat que les polítiques econòmiques que hem tingut fins 
ara, les últimes dècades especulatives, agressives i abusives ens han donat aquest 
panorama, una situació molt delicada per a molta gent i és molt important i s’ha de tractar 
amb tot el respecte que mereix i tota la importància. Per tant, crec que és molt important 
que les administracions i, en aquest cas, la nostra, la municipal, faci tot l’esforç per donar 
el nostre suport i garantir l’habitatge per als ciutadans. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP? Senyor Miró 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Molt bé, molt breu també. Esperem i desitgem que aquesta moció s’aprovi. Segurament 
es pugui considerar un pedaç o un brindis al sol, perquè de moment no hi ha pressupost 
dedicat per a moltes accions que proposa la moció, però tot i així confiem en el seu 
contingut i hi votarem a favor. També cal destacar que serà molt significatiu veure si des 
del Govern s’aprova, perquè es demostrarà la seva inoperància i la manca de voluntat per 
impulsar polítiques públiques, fermes i contundents pel que fa a l’habitatge al nostre 
municipi.  
 
I, molt breu, per al senyor De las Heras, només volia comentar que és injustificable 
justificar la pèrdua de l’habitatge, una cosa tan bàsica i fonamental com és l’habitatge 
amb les lleis del lliure mercat. Que no li negaré que segurament siguin els motius, però no 
per això és justificable. I justament és aquest, entenc, el contingut de la moció i contra el 
que atenta la moció i, per tant, no li veig la lògica.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció? 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies. Molt breument. La moció és, jo crec, genèrica, no hi ha cap més posicionament 
que no donar-hi suport. La preocupació ha sortit just abans, a l’inici de la sessió, ja ho 
hem dit. La preocupació que tenim aquí a l’Ajuntament, amb la pressió que tenim amb el 
mercat de lloguer, que és mínim o pràcticament inexistent, el preu que tenim, la pressió 
immobiliària, amb alguns aspectes socials, és molt important. Tots aquests punts són una 
preocupació que com a Ajuntament tenim. I aquesta moció fa un recull a les diferents 
institucions, especialment amb els quatre primers, del quals els dos primers, doncs, sí 
que prego al senyor Federico de las Heras que, com sempre li dic, doncs, que té aquesta 
línia directa amb el senyor Montoro, doncs que cal fer un replantejament molt seriós.  
 
Perquè des de la llei del 2015 també, qui no té el pis registrat, qui no té el contracte de 
lloguer registrat al registre de la propietat pot venir el propietari i fer-lo fora. Per tant, hi ha 
una sèrie de coses en aquesta llei que es va aprovar al 2015, que fa molt urgent poder-ho 
canviar. Per tant, és una necessitat per a moltes famílies que aquests canvis en el 
concepte d’habitatge puguin canviar. Tercer i quart punt, la Generalitat ja ho està fent, el 
Govern de la Generalitat ja està creant, impulsant aquest parc públic com tot el tema de 
l’índex de referència de preus. Nosaltres també, en l’àmbit local, estem impulsant poder 
desenvolupar dues promocions, que podem tenir 100 habitatges, 36 habitatges per a la 
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gent gran que esperem que sigui ben aviat que es pugui veure, 100 habitatge més a mig 
termini; per tant esperem que per desgràcia trigarem una miqueta però sí que es pugui 
contenir en un futur el preu aquí.  
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tancar el debat, senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor De las Heras, lamento que no estigui d’acord amb el 
nostre plantejament. De tota manera, ens hauria sobtat moltíssim que en la seva 
intervenció vostè hagués aplaudit el 100 % de la nostra moció.  
 
Li recomano fer una segona i, si convé, una tercera lectura de manera pausada de la 
moció i veurà com en cap dels paràgrafs nosaltres proposem adoptar cap tipus de 
mesura que es pugui interpretar com una criminalització del propietari o com una 
persecució al propietari. Parla vostè de la llibertat de contractes, així ens va amb la 
llibertat de contractes, el regidor li posava un exemple. Jo soc el propietari, és clar que 
puc arribar a signar contractes de deu anys i de cent, però si no em dona la gana no 
signo, i la llei em diu que en puc signar de tres però que al cap d’uns mesos et puc fotre 
al carrer.  
 
No he fet referència abans a les propostes d’acord perquè creia que no valia la pena 
allargar-nos. El regidor de CiU, bé ara PDeCAT-UNIÓ, doncs n’ha esmentat algunes. 
Creiem que s’ha d’estirar les orelles tant el Govern de l’Estat com el Govern de la 
Generalitat, més el de l’Estat, perquè és molt més lent en les seves actuacions en matèria 
d’habitatge. I menys al de la Generalitat, però que també s’està adormint als llorers i 
creiem que les polítiques que aquí es plantegen, com el tema de crear un parc públic de 
lloguer, posar en marxa un índex de referència però posar-lo ja, que s’impulsin polítiques 
de rehabilitació habitacional. Totes aquestes mesures són les que contribuiran a que 
realment el mercat de lloguer pugui ser un mercat que estigui a l’abast de la gent que 
més el necessita. Al començament de la moció parla que justament un dels problemes 
que ha fet que el lloguer estigui en la situació que està ara ha estat l’estat de la bombolla 
immobiliària i vostè està plantejant més construcció, més construcció. Per què? Perquè 
d’aquí a quatre anys ens tornem a trobar com ens vàrem trobar l’any 2008? Aquesta no 
és la postura del nostre Grup. Nosaltres volem agrair els suports que aquesta moció 
obtindrà i esperem que, com diem altres vegades, en situacions com aquesta la moció 
passi a ser una declaració d’intencions a ser una realització efectiva de les polítiques que 
aquí s’estan plantejant que es realitzin. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem a la votació de la... Molt breu, senyor De las 
Heras, és que no són temes tampoc.... 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, bé, serà curtet, perquè són els rifi-rafes que tenim de tant en tant amb algun dels 
plantejaments amb els seus... A veure, pel que apostem nosaltres o jo en particular és 
per la llibertat de mercat. Aposto per una llibertat plena de mercat des d’un liberalisme 
autèntic de mercat. Això no vol dir que estigui a favor que hi hagi injustícia social, una 
cosa no va amb l’altra. I que no hi hagi distorsions de mercat, que existeixen, com ens 
hem trobat. El propietari ha de poder llogar com millor pugui i el llogater ha de poder 
llogar, també, com millor pugui, és trobar els punts intermedis. El propietari no és el 
responsable, no és el responsable últim ni molt menys de la situació d’un llogater. Si a un 
propietari no li paguen ha de tenir la facultat de fer fora aquesta persona i no vol dir això 
que no s’hagi de cuidar una persona que estigui en un moment desfavorable, per això hi 
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ha l’Administració pública, però no són els propietaris, com es posa aquí a la moció, 
sembla que es puguin deixar un punt obert.  
 
Després, la regulació per part dels ajuntaments que demana aquí és molt complicada. És 
molt complicada per no dir enrevessada. La regulació que es pretén. Resumint, jo aposto 
per una regulació ordenada, però amb una llibertat de mercat plena i les administracions 
públiques, com us he comentat, han de substituir les deficiències de mercat; però no a 
base de regular, sinó a base de crear oferta suficient. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Passem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció. 
 
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. 
 
Els grups municipals de C's (3 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
24. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA, a proposta 
del sindicat CCOO, sobre l'escola inclusiva 
 
El Sr. Màxim Fàbregas llegeix la declaració institucional següent: 
 
“Dins de l’àmbit normatiu, i adoptant les recomanacions europees i internacionals, la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, exposa la necessitat d’adequar l’activitat educativa 
per atendre la diversitat dels alumnes i assolir una igualtat d’oportunitats més gran. El títol 
preliminar d’aquesta Llei inclou, com un dels principis fonamentals del sistema educatiu 
català, “la cohesió social i l’educació inclusiva” com a base d’una escola per a tothom. 
 
Actualment, el Departament d’Ensenyament treballa per desplegar aspectes de la Llei 
amb normes de diferents rangs que concreten amb quins criteris i amb quins recursos hi 
dóna compliment. En aquest sentit, està en fase de tramitació el Decret que regula 
l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu. 
 
Aquesta concepció global de la inclusió, que va de l’escola al sistema, permet avançar 
cap a una societat que afavoreixi el ple desenvolupament personal, professional i social 
de totes les persones al llarg de la vida. 
 
Cal una visió oberta i flexible de l’aprenentatge que duri tota la vida i ocupi tota la vida. 
Una visió que ofereixi la oportunitat perquè tothom descobreixi el seu potencial per a un 
futur sostenible i una vida amb dignitat. Aquesta visió humanista té repercussions en la 
definició del contingut i les pedagogies d’aprenentatge, així com en el paper dels mestres 
i altres educadors. (UNESCO, 2015). 
 
Aquests no són uns plantejaments nous; en les darreres dècades, les polítiques dels 
organismes internacionals han estat plenament favorables i compromeses amb la qualitat 
i l’equitat de l’educació per a tots els infants i joves en el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu. 
 
Com a referència, aquestes són algunes de les directrius més recents: 
 

 La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb 
discapacitat (2006) advoca per la inclusió educativa. 
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 La Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE, 
2007) afirma que les circumstàncies individuals i socials no haurien de suposar un 
obstacle per a l’èxit educatiu. 

 

 En aquesta mateixa direcció es pronuncia l’Organització de les Nacions Unides 
per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO, 2009), a través de les directrius 
sobre polítiques d’inclusió en l’educació, fent seu i desenvolupant el contingut de 
la Declaració de Salamanca (1994) quan afirma que l’adopció de la filosofia 
inclusiva pot contribuir significativament a la millora de la qualitat de l’educació. 

 

 El Consell de la Unió Europea (2009) recalca que l’educació hauria de promoure 
les aptituds interculturals i els valors, així com evitar qualsevol forma de 
discriminació. 

 

 L’Agència europea per a les necessitats especials i l’educació inclusiva (2011) ha 
actualitzat les seves recomanacions als governs dels països membres, 
assenyalant els principis bàsics que han de presidir la política educativa en l’àmbit 
de l’educació inclusiva. 

 
Aquest és un procés en què cal aconseguir el diàleg, la complicitat i la implicació de tots 
els col·lectius que tenen a les seves mans la possibilitat de millorar la qualitat de 
l’educació, i és per això què  
 
S'EXPOSA: 
 

 Atès què el Departament d' Ensenyament ha difós un material per a educació 
inclusiva "De l'escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un 
projecte per a cadascú", en el qual defensa que la inclusió escolar i la cohesió 
social són dos dels principis generals que inspiren el sistema educatiu de 
Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació), que se sustenten en el 
reconeixement internacional sobre el fet que l'educació inclusiva és un pilar 
fonamental per promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits 
de la vida. 
 

 Atès què el Departament d'Ensenyament té el compromís i el repte d'oferir una 
educació de qualitat i sense exclusions per a tots els ciutadans i totes les 
ciutadanes de Catalunya i facilitar que els alumnes puguin aprendre i conviure 
junts, en uns entorns que permetin desenvolupar al màxim el talent i les 
intel·ligències múltiples, com a condició que possibilita l'exercici de les llibertats 
individuals. 

 

 Atès què, als nostres centres educatius, hi ha alumnat amb Necessitats 
Educatives Específiques vinculades a diversitats funcionals, cognitives i/o 
problemes greus de salut que requereixen del personal suficient i format per a la 
seva atenció i educació. 

 

 Atès què l'article 81 de la Llei d'educació estableix que els projectes educatius 
dels centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i 
organitzatius per a la participació de tot l’alumnat en els entorns escolars ordinaris, 
independentment de les seves condicions i capacitats. 

 

 Atès què una educació inclusiva necessita d’una escola amb recursos, condicions 
i professionals que puguin atendre les diversitats de l’alumnat dels nostres pobles 
i ciutats.  

 
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: 
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Primer.- Exigir al Departament d'Ensenyament que garanteixi el personal de substitució 
necessari en tots els casos (donat que tot i que ho trobem indispensable en el sistema 
educatiu públic en general, en molts casos aquest personal queda sense garantir) i, molt 
especialment, en el cas relatiu a l’atenció als alumnes amb necessitats educatives 
específiques. 
 
Segon.- Exigir al Departament d'Ensenyament que garanteixi que totes les hores 
d'atenció a les escoles finançades amb diners públics, estiguin dotades del personal 
docent, tècnic i de suport necessari que es requereixi per tal d’atendre cada necessitat 
educativa específica, sense condicionaments pressupostaris. 
 
Tercer.- Exigir al Departament d'Ensenyament que garanteixi la substitució del personal 
que treballa amb l’alumnat amb necessitats educatives específiques, independentment de 
si és personal docent o de suport educatiu. 
 
Quart.- Donar suport a les entitats i les plataformes de famílies del Masnou que treballen 
per una educació inclusiva. 
 
Cinquè.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d'Ensenyament, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als 
Serveis Territorials del Maresme-Vallés Oriental, a la FAPAC i FAPAES i al sindicat 
CCOO (promotor d’aquesta moció) i fer-los públics a través dels mitjans habituals de 
comunicació de l’Ajuntament.”  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor De las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. He de dir que quan vaig començar a llegir la moció no sabia 
ben bé el que era l’educació inclusiva com a concepte i ho vaig trobar als jesuïtes. Jo vinc 
dels jesuïtes i dic, bé, doncs vaig a mirar si als jesuïtes educació en trobo i sí, sí, vaig 
trobar un tractat molt extens. De fet, s’aplica fa molts anys amb la qual cosa, amb la 
intencionalitat de l’educació inclusiva, doncs, estem totalment d’acord perquè procedim, 
encara que per vies diferents, per la mateixa branca. I, després, pel que fa a les 
necessitats que es demanen que cobreixi el personal adequadament, per l’efectivitat de 
les suplències i altres, doncs trobo que no diu res que no sigui correcte o sigui per aquest 
motiu en aquest cas estarem d’acord.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Hi ha alguna intervenció més al respecte? Senyora 
Blanch. 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Gràcies. Volia dir que des del Govern ens sumem a aquesta moció perquè considerem 
que és cert, cal defensar una escola inclusiva, dotant-la de recursos, dotant-la també de 
professionals. I aquests professionals que garanteixin les substitucions i, alhora també, 
les hores d’atenció, sobretot pel que fa a les necessitats educatives específiques que 
tenen moltes mancances actualment. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, per tancar el debat. 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Únicament volia agrair el suport dels grups que donaran suport a la moció i demanar que 
treballem perquè realment aquestes situacions, que són complicades, fins i tot són tan 
complicades que fins i tot el regidor De las Heras ens ha donat la raó, puguin solucionar-
se. Sempre són temes pressupostaris i, per tant, hem d’acabar amb aquestes 
mancances, sobretot en el cas de l’educació inclusiva. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passem a votar la declaració institucional.  
 
Resultat: Aprovada 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. 
 
25. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en nom de 
la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL), de suport al 
Correllengua 2017 
 
El Sr. Dídac Miró llegeix la declaració institucional següent: 
 
“Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 
d’integració de les persones nouvingudes, 
 
Atesa la celebració dels 21 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport 
d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general, 
 
Atesa la reivindicació de la figura de Lola Anglada que impulsa el Correllengua 2017, 
exemple de compromís amb els valors cívics, democràtics, catalanistes i feministes, 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana, 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, 
que ha donat suport a aquesta iniciativa aprovant mocions o declaracions d’adhesió en 
edicions anteriors del Correllengua, en concret dels anys 2003 al 2008, 2011, 2014, 2015 
i 2016. 
 
El Ple de l’Ajuntament del Masnou, reunit el dia 20 de juliol del 2017, 
 
ACORDA: 
 
- Donar suport al Correllengua 2017 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor 
de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana 
i a favor de la seva unitat. 
 
- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i 
aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats 
programades. 
 
- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta 
corporació. 
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- Donar Suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a 
facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la 
població nouvinguda. 
 
- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua Catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles,118 08014 de Barcelona, o a través de 
l’a/e: cal@cat, i als organitzadors locals del Correllengua.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Sí, senyor De las Heras.  
 
El Sr. Federico de las Heras  
 
Sí, jo, com altres anys i aquest no serà l’excepció, votaré en contra d’aquesta moció. No 
pel que podria representar una part dels acords, sinó perquè realment pel que és. És una 
moció que parla de països catalans, no sé si com a entitats lingüístiques o polítiques, 
parlen de territoris, és una moció que forma part d’un dels eixos troncals de la ideologia 
independentista, que és l’autorització de la llengua d’una forma intrusiva i expansiva, amb 
la qual no estarem d’acord. Sí que estem d’acord amb l’ús del català, la normalització del 
català, etc. Vistes les intencionalitats o vist el context en el qual circula aquesta moció no 
podem recolzar-la.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, nosaltres el que demanaríem al ponent és que la votació es fes per punts. És a dir, el 
punt número 1, on parla tàcitament dels països catalans i, per tant, que aquesta proposta 
sigui una unió, nosaltres no hi estarem d’acord i demanaríem votar-la a banda. I la resta 
de punts, amb els quals estaríem d’acord, i de fet sempre hem votat a favor del 
Correllengua, doncs ens agradaria poder-los votar a favor. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyora Folch.  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Tan sols per agrair, doncs, als ponents de la moció que hagueu acceptat les dues 
esmenes que us vam presentar ahir en Junta de Portaveus i, òbviament doncs, 
manifestar el vot favorable de la declaració. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del ponent, senyor Miró? 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Sí, en primer lloc i únic lloc no acceptarem la votació per punts d’aquesta moció, perquè 
efectivament el primer punt parla de Països Catalans i així ho volem mantenir perquè és 
l’esperit de la moció.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, senyor Suñé.  
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El Sr. Ernest Suñé 
 
No, no, si jo no els hi nego. És a dir, el que jo demano és poder votar la moció en els 
punts que no es parla d’aquest tema a favor, és a dir, el que jo li demano no és que retiri 
aquesta referència, sinó poder participar de la defensa de la llengua catalana com un 
català més, no al marge de les vaguetats imperialistes que pugui tenir el seu grup.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
M’ha deixat desconcertat, senyor Suñé. Senyor Miró?  
 
El Sr. Dídac Miró 
 
No, no acceptarem votar per punts aquesta moció.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé, doncs passem a votar la declaració institucional del Grup de CUP de suport al 
Correllengua.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 15 vots a favor, 4 vots en contra i 2 vots 
d’abstenció.  
 
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 de C's (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) s'absté. 
 
26. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PP rebutjant el 
referèndum il·legal anunciat pel proper 1 d'octubre de 2017 
 
El Sr. Federico de las Heras llegeix la declaració institucional següent: 
 
“Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont ha anunciat la pregunta i la 
data per la celebració d’un referèndum il·legal el proper 1d’octubre.  
 
Atès que el Partit Popular, el PSC, C’S i Catalunya Sí que es Pot, han anunciat que no 
estan d’acord amb la celebració unilateral d’aquest referèndum i que no comparteixen la 
pregunta: “Vol que Catalunya sigui un Estat independent en forma de República?”.  
 
Proposem els següents acords al Ple de l’Ajuntament del Masnou.  
 
1. Manifestar el compromís de l’Ajuntament del Masnou de no donar suport ni 
proporcionar medis, ni personal municipals el dia 1 d’Octubre, en relació a la celebració 
del referèndum il·legal que es pretén celebrar.  
 
2. Que l’Ajuntament del Masnou abandoni de forma immediata l’Associació de Municipis 
per la independència (AMI).  
 
3. Traslladar aquests acords a les AAVV del municipi, a la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Congrés dels Diputats i a la 
Delegació del Govern d’Espanya a Cataluña.”  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Obrim un torn, senyor Suñé.  
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El Sr. Ernest Suñé 
 
Li va la marxa, com ja li han dit abans, li va la marxa. A veure, quin referèndum? De quin 
referèndum parla? Fa quatre dies en un teatre es va fer un acte de teatre on van 
anunciar... Aquí al plenari es parla d’acords signats, de decrets, podrem debatre, però 
coses que estan a l’aire, jo crec que és seguir el joc. Nosaltres no tenim intenció de seguir 
aquest joc. El dia que es convoqui, en tot cas llegirem la convocatòria, analitzarem el 
contingut i si creiem que cal presentar un tipus de recurs o de moció ho farem. Ara per 
ara, nosaltres no volem seguir aquest joc de mag, joc de màgia, aquí la tinc i on la tinc 
amagada, la piloteta. Però sí que parlarem sobre l’AMI.  
 
Miri, nosaltres vam votar en contra de l’AMI, nosaltres no estem d’acord amb l’AMI. però 
s’ha de reconèixer que l’AMI es va tramitar d’acord amb la normativa vigent en aquest 
Ajuntament, es va procedir a ser debatuda, que es va informar i tot i que hi havia un 
informe en part negatiu del secretari i l’interventor. Aquest informe no és obligatori, és un 
informe que no és vinculant i, per tant, els electes que van decidir votar a favor sota la 
seva responsabilitat, ells ho van fer. Això es va votar en aquest plenari i va guanyar que 
sí. Llavors, si vostè vol que seiem un dia i analitzem amb altres forces presentar una 
moció ben redactada, argumentada, per veure si som capaços d’aconseguir una majoria, 
fem-ho. Però mentre hi hagi una majoria que decideixi que estem en aquesta associació, 
m’agradi o no m’agradi jo respecto el que aquesta majoria va fer.  
 
Nosaltres, la veritat és que no podem votar que sí a la moció, tampoc no volem votar que 
no, perquè jo crec que hi ha prou elements com per no donar certes expectatives a algú, 
segons qui. Llavors el que farem serà abstenir-nos.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup d’ICV-EUiA? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. ICV-EUiA, nosaltres, votarem en contra de la moció del PP. I 
començaré explicant el tema de l’AMI. De la mateixa manera que el regidor del Partit 
Socialista ha explicat que el Ple de l’Ajuntament va designar en el seu moment que 
l’Ajuntament del Masnou formés part de l’AMI. El nostre grup no va donar suport a aquella 
proposta, però nosaltres respectem els acords de Ple i, per tant, mentre no hi hagi un 
acord contrari, l’Ajuntament del Masnou seguirà sent un membre de l’AMI.  
 
Nosaltres no caurem en la trampa que ens para o que ens vol parar el PP en relació amb 
un referèndum del qual únicament coneixem la data probable de la seva celebració i 
potser fins i tot la pregunta. 
  
La nostra coalició sempre ha estat partidària de l’exercici del dret a decidir i, per aquesta 
raó, va donar suport a l’adhesió de l’Ajuntament del Masnou al Pacte Nacional pel 
Referèndum, un lloc de trobada dels representants de les diferents sensibilitats catalanes 
que coincidien en la necessitat d’aconseguir que el poble català pogués decidir sobre el 
seu destí.  
 
Ara bé, nosaltres no compartim, i ho hem dit en moltes ocasions, la deriva que JxSí i la 
CUP estan impulsant des del Parlament de Catalunya, amb la seva intenció, per exemple, 
de restringir els drets de les diputades i els diputats imposant la tramitació exprés de les 
anomenades “lleis de desconnexió” i així ho hem manifestat de manera reiterada.  
 
Per tant, no volem caure en el parany, però tampoc estem d’acord amb segons quines 
posicions que s’estan portant a terme en el Parlament de Catalunya i votarem en contra 
de la moció. Gràcies 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 

Moltes gràcies. Alguna intervenció? Per part del Govern, si em permet, també per part del 
Govern si em permet molt ràpidament, seré molt breu perquè abans, a partir de diferents 
peticions, ja he comentat que la postura del Govern en aquest tema serà la que ha sigut 
coherent durant tot aquest temps en aquest mandat i també en l’anterior, doncs, 
d’implicació en el procés i, per tant, votarem en contra de la declaració institucional. 
Senyor De las Heras, per tancar el debat.  
 

El Sr. Federico de las Heras 
 
Gràcies, senyor alcalde. Vostè és coherent, jo també soc coherent i mantindré el que he 
mantingut des de fa molts mesos en aquest Ajuntament, com bé li vaig recordar en el seu 
moment quan les banderes, etc., que segur que tindrà bona memòria i ho podrà refrescar. 
 

Volia agrair primer a qui hi voti a favor. Jo penso que alguns dels partits que s’han 
posicionat, com és el cas d’ICV-EUiA, senyor Màxim, i el cas dels socialistes, un cas que 
en contra i un altre cas d’abstenir-se, jo penso que és un error. S’haurien d’haver 
posicionat perquè encara que des del PSC es digui que això és un teatre, bé, de fet fins 
ara s’ha fet teatre i dic, és una anunci de... tot s’anuncia, però encara no s’ha fet res, però 
bé, si jo anuncio que em vaig a tirar per aquí per la borda, doncs intentaré aguantar-te 
perquè no et tiris per la borda. En fi, no m’esperaré que hagi fet el salt. Llavors, és un 
anunci, un anunci de, però bé, és un tema que ja porta temps. L’únic que es demana en 
aquesta moció és una, complir les nostres lleis, complir la nostra legalitat, 
independentment de la posició dels plantejament de cadascú, independentment de com 
pensi cadascú. Cadascú pot defensar la independència, la no independència o el que 
vulgui dins dels cauces que hi ha legals, dins l’Estat de dret; però el que és un trencament 
unilateral, com es pretén, no va enlloc. No va enlloc, entre altres coses perquè, tal com es 
vol plantejar el teatre, que encara no s’ha produït, no es produirà. Jo repeteixo, lamento 
no comptar... perquè l’explicació és coherent, però el vot penso que no i, bé, donar les 
gràcies a qui aposti pel sí.  
 

El Sr. Jaume Oliveras 
 

A veure si hi ha sort. Senyor Suñé.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, a veure, jo només volia fer un comentari. És a dir, fa un moment parlava d’un protocol 
i deia que no s’havia de fer prevenció i ara, en canvi, diu que hem de fer prevenció per lo 
altre, no té sentit. A veure, la nostra posició és molt coherent, quan hi hagi un decret 
signat que determini el què, el com i el quan, de forma oficial, que és com es fan les 
coses, prendrem una decisió i serà clara i rotunda, però abans per fer fum no, escolti, i 
vostè està ajudant a aquest debat que no té cap sentit, ho sento. 
 

El Sr. Jaume Oliveras 
 

Molt bé. Doncs, si els sembla, passem a la votació de la declaració. 
 

Resultat: No aprovada per 15 vots en contra, 4 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 

Votació 
Els grups municipals de C's (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra. 
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) s'absté. 
 

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. 
 


