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Assistència 
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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) 
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 
 
S’excusa per la seva absència:  
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s) 
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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, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 20 de juliol de 
2017. 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 20 de juliol de 2017 per unanimitat, sense introduir-hi 
esmenes. 
 
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Primer de tot donar el condol a dos famílies del Masnou per la mort de dos persones que 
van ser membres d’aquest consistori que ens van deixar aquest estiu.  
 
Primer el senyor Jordi Colomé Tremolosa que va ser regidor a la primera legislatura l’any 
1979 fins el 29 de desembre de l’any 1982 per la llista de CiU com a independent. El Jordi 
Colomé ens va deixar aquest juliol.  
 
I després també un altre regidor del mateix moment de l’any 1979 també fins al gener de 
1982, el senyor Pere Roig i Colomé, també independent a les llistes de CiU que ens va 
deixar fa poc.  
 
Expressar el nostre condol si els hi sembla bé a les famílies per la defunció d’aquestes 
dues persones que van ser regidores d’aquest ajuntament. 
 
Abans de passar a les informacions evidentment avui estem com ahir en un dia 
complicat, de gran trasbals per al país de gran importància històrica. Jo m’agradaria fer 
referència al que està passant aquests dies. Perquè cec que tinc la obligació com alcalde 
de fer-ho. I diu el següent: 
 
El Govern legítim de Catalunya va sorgir després de la celebració de les eleccions del 
passat 27 de setembre de 2015. Uns comicis que van registrar la major participació de la 
història, amb més del 70% de votants i que va donar una majoria parlamentaria 
independentista, compromesa i amb un mandat expressat pels seus votats de culminar 
democràticament el procés sobiranista.  
 
Catalunya viu un moment crucial pel seu futur polític i social. Les operacions de la guàrdia 
civil d’aquests últims dies escorcollant impremptes, magatzems, mitjans de comunicació 
privats, empreses de correu postal i la fiscalia cridant a declarar a més de 700 alcaldes i 
alcaldesses catalans han culminat avui creuant una línia que mai haurien d’haver creuat. 
Entrant impunement en seus oficials del govern de la Generalitat i detenint a treballadors 
públics i alts càrrecs.  
 
Avui no és un dia normal, avui és un dia molt trist per la democràcia d’aquest estat 
decadent. El Govern de l’Estat Espanyol sense cap empara legal ha suspès de facto 
l’autonomia de Catalunya amb l’únic objectiu d’intentar aturar el referèndum convocat pel 
proper 1 d’octubre amb l’excusa de no permetre que la ciutadania catalana es pugui 
expressar a les urnes ha decidit utilitzar qualsevol mitjà per instal·lar un estat de por i de 
setge a Catalunya. Una por que els catalans ja fa temps que hem abandonat per 
substituir-la per la fermesa, la serenitat i el compromís. No ens espantaran.  
 
Drets fonamentals com la llibertat d’expressió i la llibertat de premsa han quedat 
greument retallats per un govern estatal que no dubta en fer servir tot el seu aparell per 
fer callar els catalans. Davant aquests atacs directes i contundents els veïns i veïnes dels 
nostres pobles i ciutats condemnem i rebutgem l’actitud del govern espanyol i diem ben 
alt que no deixarem de reivindicar les urnes. I el nostre dret a decidir lliurement el nostre 
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futur polític que sortirem al carrer per deixar clar que no ens arronsarem i que la unió 
europea i la comunitat internacional no poden mirar capa una altra banda. I a ells els 
interpel·lem. El que està vivint Catalunya, no ho viu cap estat europeu. Nosaltres 
defensem la democràcia i ho fem de forma pacífica i cívica. Ha arribat el moment serens i 
tranquils però ferms i decidits no acceptarem el retorn a èpoques passades. És el 
moment d’implicar-se, de sortir al carrer, de sumar clavells, somriures, cartells i pancartes 
plens d’alegria i d’esperança. Ha arribat l’hora davant de cada amenaça els oferim 
fermesa i un somriure, davant de cada atac els oferim cançons i resistència pacífica; 
perquè la nostre determinació està en el vot que dipositarem cadascun de nosaltres el 
proper 1 d’octubre. La nostre força està en defensar avui allò que els d’ahir no van poder i 
que els de demà ens agraïrant eternament. Vam començar votant i acabarem, votant. I 
demanaria evidentment la llibertat per les persones que continuen en aquests moments 
detingudes per la guàrdia civil.  
 
Crec que era la meva obligació com alcalde llegir avui aquesta declaració perquè vivim un 
moment excepcional. Continuem amb les informacions d’alcaldia. Sí, sí té la paraula. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies senyor alcalde. No, miri jo primer no li negaré el dret com alcalde a fer aquesta i 
qualsevol altre declaració, però vull elevar la meva queixa perquè hem tingut una junta de 
portaveus i en cap cas no ens ha manifestat als portaveus que llegiria una declaració ni 
l’ha posat al nostre abast.  
 
I vull aprofitar per dir-li que al marge del que vostè ha llegit, jo crec que ha oblidat dir que 
a les eleccions autonòmiques que van ser convocades com a plebiscitàries no es van 
guanyar. És a dir, els vots que va obtenir les forces guanyadores van suposar el 48% dels 
vots i per tant aquest plebiscit que vostès mateixos es van autoimposar no el van 
guanyar. Jo crec que la majoria parlamentaria que sí que tenen, els dona dret a fer moltes 
coses, però no a parlar en nom de tota Catalunya. Jo crec que això també és important. 
Hi ha una part de Catalunya que no se sent representada. Si volen construir un nou paí 
han d’intentar fer-ho amb el màxim de genet possible i això no ho estant fent. I només 
una cosa per acabar senyor alcalde. Les detencions que hi ha hagut son detencions que 
venen per un jutjat de Catalunya, venen perquè les declaracions del senyor jutge del 
senyor exjutge Vidal, que va fer en un programa de televisió i no és una acció del govern 
de Madrid que ha fet moltes coses, o millor dit a deixat de fer moltes coses, però aquesta 
no l’ha fet. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies per la seva intervenció, que consti a seva queixa. Evidentment ara no 
entrarem en debat, també suposo que tindrem altres moments de la sessió plenària però 
crec que era la meva obligació com alcalde. No és un dia qualsevol avui i per tant des 
d’ahir aquest país està vivint un estat d’excepció encobert i per tant em sembla que era la 
nostre obligació com a representants institucionals denunciar aquesta situació i posar-nos 
al costat del govern de Catalunya. Continuem amb les informacions d’alcaldia.  
 
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents: 
 
ALCALDIA 

 
Cinc minuts de silenci en senyal de condemna dels atemptats a Barcelona i 
Cambrils 
L’Ajuntament es va afegir a les mostres de condol pels atacs terroristes ocorreguts el 
passat 17 d’agost a Barcelona i Cambrils, per aquest motiu el divendres 18 d’agost es 
van fer cinc minuts de silenci en senyal de condemna o rebuig a qualsevol tipus de 
violència. L’Alcalde, Jaume Oliveras va obrir l’acte amb la lectura d’un manifest conjunt 
del món local davant l’atemptat. 
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Ban municipal de crida a la participació a la manifestació contra els atemptats 
terroristes 
L’alcalde, Jaume Oliveras, va fer un ban per demanar a les entitats i la ciutadania del 
municipi que participessin en la manifestació convocada pel Govern de la Generalitat i 
l’Ajuntament de Barcelona el passat 26 d’agost, sota el lema No tinc por. 
 
Conferència de Ferran Requejo 2017: l’any clau per a Catalunya? 
El dijous 7 de setembre, i dins el marc dels actes per celebrar la Diada Nacional de 
Catalunya, el catedràtic de ciència política a la Universitat Pompeu Fabra, Ferran 
Requejo va parlar de la democràcia i el pluralisme nacional en el context polític actual, en 
la conferència 2017: l’any clau per a Catalunya?. L’alcalde, Jaume Oliveras, va ser 
l’encarregat de presentar-lo i d’iniciar i cloure l’acte. 
 
El Masnou celebra una Diada centrada en el futur de Catalunya 
El dilluns 11 de setembre, es va celebrar la Diada de l’onze de setembre. Les salves dels 
trabucaires van donar el tret de sortida de la celebració. Els veïns i veïnes del municipi 
van commemorar aquesta data amb una ofrena floral. El lema del manifest va ser Per la 
sobirania del poble i la República Catalana, aquest manifest va estar marcat per el fet del 
referèndum convocat per al proper 1 d’octubre. Va cloure l’acte amb l’exhibició de la Colla 
Bastonera Ple de Cops, i dues peces musicals a càrrec de la Coral Xabec de Gent del 
Masnou. 
 
L’alcalde i altres regidors del Masnou assisteixen a la concentració de suport als 
alcaldes i alcaldesses investigats pel referèndum de l’1-O 
El dissabte 16 de setembre, l’alcalde, Jaume Oliveras, la primera tinenta d’alcalde, Noemí 
Condeminas, la segona tinenta d’alcalde, Sílvia Folch, i d’altres membres de l’Equip de 
Govern, van assistir a l’acte de suport als alcaldes i alcaldesses investigats per la Fiscalia 
després de signar el decret de suport al referèndum de l’1 d’octubre. L’acte es va celebrar 
a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, i van ser rebuts per l’alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau i es van reunir amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vice 
president, Oriol Junqueres. 

 
Masnovins i masnovines es concentren davant l’Ajuntament en suport a les 
institucions catalanes 
El dimecres 20 de setembre, una representació de masnovins i masnovines es va 
concentrar davant l’Ajuntament després que l’Equip de Govern del consistori fes una 
convocatòria en suport a les institucions catalanes i en rebuig a les detencions 
ocorregudes, relacionades amb la convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre. La 
convocatòria va estar organitzada per a tota aquella gent que no es podia desplaçar a 
Barcelona. L’Alcalde, juntament amb una part de l’Equip de Govern, es va desplaçar a 
Barcelona. La resta de l’Equip de Govern i altres membres del consistori es van quedar al 
municipi per assistir a la convocatòria del Masnou, on els edils Sílvia Folch i Jordi Matas 
van prendre la paraula per agrair l’assistència i van encoratjar la ciutadania a desplaçar-
se per assistir, de manera pacífica, a les concentracions convocades a la gran ciutat en 
defensa de la democràcia de les institucions. Finalment, van recordar el fet de poder votar 
com a signe de llibertat i democràcia. 

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
Signat el conveni de col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés 
El passat divendres 15 de setembre, l’Alcalde, Jaume Oliveras, va signar un conveni de 
col·laboració amb el director de Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere 
Tarrés, Rafael Ruiz de Gauna, per a la realització de diferents accions formatives al 
Masnou. Respecte a l’any passat, s’amplia l’oferta formativa amb una especialitat: 
Atenció a l’Alumnat amb Necessitats Educatives Especials en Centres Educatius, amb la 
qual un total de quinze persones podran obtenir el certificat de professionalitat. Ambdues 
parts col·laboren en matèria de formació i inserció laboral dels demandants d’ocupació al 
municipi des de l’any 2014. A la signatura, també hi va assistir la regidora de Promoció 
Econòmica, Sílvia Folch. 
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TURISME 
 
Concurs fotogràfic per descobrir racons del Masnou 
Des del dilluns 31 de juliol, l’ajuntament ha convocat un concurs fotogràfic a la xarxa 
social d’Instagram. Aquest concurs s’estendrà fins al 31 d’agost, consisteix a publicar 
fotografies de racons especials i amb encant del Masnou durant l’estiu, i el premi és un 
àpat per a dues persones al restaurant Tresmacarrons. 
 
Visites guiades a la Mina d’aigua en Francès 
El 13 d’agost es va realitzar la visita guiada a la Mina d’aigua en Francès, s’hi van apuntar 
francesos, belgues, suïssos i catalans que dominaven l’idioma. 
 
Punt d’Informació Turística del Masnou 
El Punt d’Informació Turística del Masnou va estar en funcionament fins el passat 27 
d’agost. 
 
La Mina d’aigua a la revista D’Estil  
El 14 d’agost, van fer un reportatge fotogràfic per la revista D’Estil per a la secció Racons. 
 
La Casa de Cultura en un vídeo promocional del Consell Comarcal del Maresme 
El 9 d’agost, van filmar la Casa de Cultura per fer un vídeo promocional del Maresme. 
 
Visita a la Mina d’aigua 
El cap de setmana 9 i 10 de setembre, es va fer una doble sessió de la visita a la mina 
d’aigua per tal de que els participants i acompanyants a la Setmana Catalana de Vela, 
poguessin assistir. 
 
Concurs Instagram #Racons del Masnou 
El 7 de setembre es va donar a conèixer el guanyador del concurs d’Instagram #Racons 
del Masnou, que va ser el Miguel Cortés. 
 
Entregat el premi al guanyador del concurs fotogràfic #RaconsdelMasnou 
El divendres 15 de setembre, la regidora de Turisme, Neus Tallada, va entregar el premi 
al guanyador de la primera edició de #RaconsdelMasnou, un concurs fotogràfic a la xarxa 
social Instagram. L’usuari @miguelcortes va rebre com a premi un àpat per a dues 
persones al restaurant Tresmacarrons. A l’acte van ser presents, com a membres del 
jurat, els fotògrafs Marta Albertí i Eduard Gisbert, que es va celebrar a la Casa de Cultura. 
 
Publicat al DOGC l’Edicte sobre l’aprovació inicial del Pla de desenvolupament 
turístic del Masnou 
El 18 de setembre, es va publicar al DOGC l’Edicte sobre l’aprovació inicial del Pla de 
desenvolupament turístic del Masnou. 
 
Visita guiada al Cementiri del Masnou 
El diumenge 17 de setembre, es va fer una nova edició de la visita guiada al Cementiri 
del Masnou. 

 
ACCIÓ SOCIAL 
 
El centre de distribució d’aliments La Sitja, cada cop més a prop 
El dilluns 31 de juliol es va signar un conveni, per tal de crear el Centre de Distribució 
d’Aliments La Sitja. Aquest conveni és fruit del treball de col·laboració entre l’Ajuntament 
del Masnou i les tres entitats socials del municipi, Càritas, Creu Roja i Fundació Temps i 
Compromís.  
 
 
 

 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000008  21 de setembre de 2017 

 

7 

BIBLIOTECA 
 
Exposició L’acompanyament 
Fins el 30 de setembre, està l’exposició itinerant del Servei de Biblioteques Municipals de 
la Diputació de Barcelona L’acompanyament.  
 
CULTURA 

 
El Cementiri, finalista al concurs de la revista Adiós Cultural 
El Cementiri Municipal del Masnou, torna a participar, per segon any consecutiu al 
Concurs de Cementiris d’Espanya, convocat per la revista funerària Adiós Cultural. El 
panteó de la família Pagès i Fàbregas, de 1926, ha estat seleccionat entre els finalistes 
de la categoria de millor monument. Es pot votar a la pàgina web de la revista. 
 
Inauguració exposició Donde habita el olvido 
Dins de la programació estable d’arts visuals, l’Espai Casinet acollirà des del 22 de 
setembre i fins el 15 d’octubre, l’exposició Donde habita el olvido, de Luis Cernuda. 
Aquesta exposició mostra un conjunt de pintures de l’artista Daniel Morata, resident al 
Masnou. La inauguració serà demà divendres 22 de setembre, a les 19.30 hores a l’Espai 
Casinet. 

 
ENSENYAMENT 
 
Comença un nou curs escolar 
El dimarts 12 de setembre va començar el nou curs escolar 2017/2018 amb més de 3.000 
escolars al municipi. La principal novetat d’aquest curs és el trasllat de l’Escola Municipal 
de Música del Masnou (EMUMM), que passa a ubicar-se a la primera planta dels 
Vienesos.  

 
ESPORTS 

 
Campionat de vòlei a la platja d’Ocata 
El cap de setmana del 5 i 6 d’agost, la platja d’Ocata va acollir la sisena prova del circuit 
de vòlei platja Svatour. El regidor d’esports, Jordi Matas, va assistir al lliurament de 
premis. 
 
Tot a punt per la Setmana Catalana de Vela i 50è Aniversari del Club Nàutic El 
Masnou 
Els dies 9, 10 i 11 de setembre, El Club Nàutic El Masnou es prepara per a la 30a edició 
de la Setmana Catalana de Vela, que reunirà més de mil regatistes i gairebé 750 
embarcacions. A més, aquesta celebració coincideix amb el 50è Aniversari de la seu 
social del Club, així com altres esdeveniments esportius. 
 
Celebrada la Setmana Catalana de Vela al Club Nàutic El Masnou 
El dies 9, 10 i 11 de setembre, El Club Nàutic El Masnou va acollir la trentena edició de la 
Setmana Catalana de Vela. La celebració va incloure una gran diversitat d’activitats 
lúdiques per als visitants. Tant l’alcalde, Jaume Oliveras, com el regidor d’Esports, Jordi 
Matas, van ser presents en algunes de les activitats organitzades per celebrar aquesta 
efemèride. 

 
Xerrades informatives sobre l’inici de curs de l’EMUMM 
El divendres, 15 de setembre, van tenir lloc les xerrades informatives sobre l’inici de curs 
de l’Escola Municipal de Música del Masnou. Es van tractar dels temes de la data d’inici 
del curs, i la devolució de la part del rebut. 
 
Acte d’inauguració oficial del curs escolar 2017/2018 
El dimarts 19 de setembre, l’Aula d’Extensió Universitària del Masnou, i l’Ajuntament del 
Masnou, van organitzar l’acte d’inauguració oficial del curs 2017/2018, amb la conferència 
Famílies i Escola: quins vincles per a quina educació?, a càrrec del sociòleg i professor 
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de la Universitat de Vic Jordi Collet. Per tancar l’acte, l’alcalde, Jaume Oliveras, va parlar 
d’un dels projectes municipals relacionats amb l’afavoriment de la creació de vincles: 
l’impuls per a la reforma horària al municipi. L’acte es va tancar amb peces musicals 
interpretades per la Jove Orquestra de Cambra del Masnou. 

 
SALUT PÚBLICA I CONSUM 
 
Inaugurada la platja per a gossos 
El dilluns 31 de juliol va quedar inaugurada la platja per a gossos del Masnou. 
L’Alcaldessa accidental, Noemí Condeminas, el regidor de Salut Pública, Albert Alfaro i 
representants d’ADAM amb gossos de la protectora van inaugurar aquesta prova pilot. 

 
Taller de primers auxilis i consells per l’Espai Saludable 
El 9 d’agost, es va realitzar un taller de primers auxilis i consells per la platja per 
dinamitzar l’Espai Saludable. 

 
Projecte No puc esperar! al Masnou 
L’Ajuntament s’ha adherit al projecte No puc esperar!, de l’Associació de Malalts de 
Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU Catalunya). L’objectiu principal és contribuir a millorar la 
qualitat de vida dels qui pateixen aquesta malaltia i ajudar a normalitzar el seu dia a dia, 
facilitant-los la utilització d’un lavabo de manera gratuïta i urgent. L’Ajuntament ha 
identificat amb adhesius, les instal·lacions municipals on pot atendre les persones 
portadores de la targeta del projecte. 

 
L’Ajuntament recorda la importància de dur a terme mesures de control que 
impedeixin la proliferació del mosquit tigre 
L’Ajuntament continua demanant la col·laboració ciutadana perquè s’apliquin mesures per 
evitar que els patis i jardins ofereixin un hàbitat adequat a les larves dels mosquits durant 
els mesos de més proliferació d’aquest insecte. La manera més efectiva de frenar la 
proliferació del mosquit és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves. 

 
El Pla municipal de prevenció de drogodependències 2015-2019 incorpora el 
tractament de l’addicció a les pantalles per al curs 2017-2018 
La regidoria de Salut Pública i Consum ha continuat duent a terme accions per prevenir 
les drogodependències al masnou i n’ha planificat d’altres d’ara fins a final d’any. A partir 
d’aquest curs 2017-2018, el Pla incorpora una novetat important respecte de l’anterior: es 
tractarà l’addició a les pantalles, un problema que augmenta cada any entre la població 
adolescent. 
 
MOBILITAT I VIA PÚBLICA 

 
Dia del Transport Públic 
El divendres 22 de setembre, i dins de la setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura se 
celebra al Masnou el Dia del Transport Públic i Gratuït. Per aquest motiu, l’autobús urbà 
municipal serà gratuït. També ho serà l’aparcament del port per a totes aquelles persones 
que viatgin en tren i ho demostrin amb un tiquet. A més, l’ajuntament, està instal·lant en 
diversos punts del municipi suports per aparcar-hi bicicletes. Sota el lema Mobilitza’t per 
un aire més net!, la Setmana del 2017, am és de vetllar per una vida saludable, sostenible 
i segura, també reforça el poder la ciutadania per millorar la qualitat de l’aire que 
respirem. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE 
 
Tractament fitosanitari als plataners i oms del Masnou 
Aquests primers dies d’agost, l’empresa de jardineria contractada per l’Ajuntament, durà a 
terme un tractament fitosanitari a tots els plàtans i oms del municipi. 
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Actuacions de millora als centres educatius del Masnou 
Durant aquest estiu es van realitzar diverses actuacions de millora als centres 
d’ensenyament públic del Masnou, la majoria d’elles centrades en obres de manteniment i 
d’eficiència energètica.  

 
Tres nous correcans 
El 10 d’agost es va contractar l’execució de les obres del projecte d’adequació de 
terrenys municipals per a la seva utilització com a correcans, com són, els jardins de la 
Nimfa, els Pinetons i al parc del Mil·lenari. 
 
Tasques de desherbatge i neteja del parc Vallmora 
El 16 d’agost, es van iniciar els treballs de desherbatge i neteja del parc Vallmora, que 
tindran una durada d’unes tres setmanes. L’Ajuntament va contractar una empresa 
especialitzada per a realitzar aquestes tasques, també s’arranjaran les terres 
esllavissades a causa de les pluges i se’n retiraran les restes vegetals. També des del 
passat 7 d’agost es va contractar a dues persones especialitzades en l’àmbit de la 
jardineria i tenen com a funció bàsica la preservació d’aquest espai públic. 
 
Finalitzada la reparació de totes les voreres previstes al Pla de xoc de voreres i 
calçades 2016 al Masnou 
Una primera fase es va portar a terme durant el mes de gener, va consistir en el 
reasfaltatge de les calçades de diversos carrers del municipi, i restava pendent la 
reparació de les voreres, que ha finalitzat aquests primers dies de setembre. 
L’Ajuntament ja està treballant el Pla per al 2017, amb l’objectiu de continuar posant al dia 
els carrers i les calçades del municipi. 
 
Continua l’aplicació de mesures per millorar la neteja a la via pública 
L’Ajuntament continua aplicant mesures per millorar la situació de la neteja al municipi. El 
dimarts 29 d’agost es va posar en marxa un equip de la brigada de tardes, format per tres 
operaris de personal propi, que es dedicarà a reduir els desbordaments dels contenidors 
en les àrees més saturades del municipi. En paral·lel, el passat dimarts 5 de setembre, 
l’Ajuntament es va reunir amb representants d’associacions de veïnals i de la Federació 
de Comerç, amb l’objectiu de millorar el civisme i la convivència al municipi. 
 
Novetats en el manteniment a la via pública 
Continuen les feines per mantenir la via pública del municipi al dia. Aquesta mateixa 
setmana s’han substituït tres bancs per uns de nous al carrer de Joan Maragall. S’ha 
comprat 20 bancs per anar-los instal·lant en diferents espais públics del Masnou. Altres 
actuacions de millora, són: instal·lació d’un coixí berlinès, pilones per reduir la velocitat 
rodada, i la instal·lació de senyalització diversa. Els treballs més rellevants són els que es 
duran a terme a l’encreuament de la cantonada de la carretera d’Alella amb el carrer de la 
Mare de Déu del Pilar, on es rebaixaran les voreres al pas de vianants que el faran més 
accessible. 
 
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
El secretari general dona compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 1.410, de data 13 de juliol de 2017, al número 1.719, de data 13 de 

setembre de 2017. 
 
Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, si de cas continuaríem... sí, senyor Avilés té la paraula.  
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El Sr. Francisco Avilés 
 
Per fer una pregunta tècnica sobre un decret, concretament el 1.700. El nostre Grup va 
presentar un recurs i és per saber si el recurs ha arribat i si s’ha de fer o donar-ne compte 
perquè també el públic assistent pugui saber que aquest decret, que és el que va signar 
el famós alcalde per garantir que l’Ajuntament tenia recursos per al referèndum declarat 
il·legal. El nostre Grup ha presentat un recurs i voldríem saber si no han de donar compte 
també que aquest decret ha estat impugnat. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
A la relació de decrets figura el decret que ve signat per l’alcalde i desconec si hi figura, 
doncs, el recurs que ha presentat vostè; però evidentment ens consta i hi figurarà, com 
diu el secretari a la resolució.  
 
Moltes gràcies. Continuem amb el Ple d’avui. 
 
4. Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius 
de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2017 amb 
motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública 
 
“Primer. Donar compte de l’informe d’Intervenció número 56/2017 d’avaluació de 
compliment d’objectius de la LO 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2017.  
 
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del segon 
trimestre del pressupost 2017 al Ministeri d’Hisenda.” 
 
Resultat: En resten assabentats.  
 
5. Donar compte de l'informe corresponent al segon trimestre de l'any 2017 sobre 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès 
conforme a allò establert per l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol 
 
El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:  
 
“Informe del segon trimestre de 2017 sobre compliment de terminis de pagament 
d’obligacions pendents 
 
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà d'emetre un 
informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que inclourà 
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb 
incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex següent: 
 
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre els pagaments realitzats en el trimestre tant dins 
com fora del període legal de pagament, les factures o documents justificatius pendents 
de pagament al final del trimestre, que inclou un resum del nombre i la quantia global de 
les obligacions pendents amb incompliment de termini. 
 
D’acord amb allò establert per l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
redactat d’acord amb la modificació introduïda pel número 1 de la disposició addicional 
setena de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul 
al creixement i de la creació d’ocupació, que estableix que “l’administració tindrà 
l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les 
certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat...”, les dades del 
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present informe de morositat s’han calculat tenint en compte com a data de referència de 
càlcul, la data d’aprovació de les factures. 
 
Normativa aplicable: 
  
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.  
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector públic. 
- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel que es 
regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el valor 
afegit.”  

 
Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que es celebri.” 
 
Resultat: En resten assabentats.  
 
6. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits per transferències 29/2017 
entre aplicacions de diferent grup de programa 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies, alcalde. Tal com es va comentar a la Comissió Informativa, es tracta d’una 
modificació pressupostària d’un import de 92.455,74 € entre dues partides que va 
destinada a la millora i ampliació del nou Complex Esportiu, per tal de tirar endavant la 
direcció d’obra, per reinicialitzar les obres, per continuar les obres del nou poliesportiu. I, 
per tant, el sotmetem a l’aprovació. És això. 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“En data 6 de setembre s’ha presentat a aquest departament d’Intervenció la petició de 
modificació de crèdits per transferències entre diferent grup de programa, per poder finalitzar 
les obres de construcció d’un pavelló esportiu PAV-2 i reforma del pavelló existent.  
  
Des del departament d’intervenció s’emet informe al respecte. 
 
Fonaments de dret 
Atès que en l’article 179 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a 
terme expedients de modificació de pressupost per transferències de crèdit, entre 
aplicacions de diferent grup de programa 
 
Vist que l’Art. 52.2 f) i 114.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de la 
modificació del pressupost per crèdit per transferència entre aplicacions de diferent grup de 
programa és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost número 29/2017, de crèdit 
per transferències entre aplicacions de diferent grup de programa, següent: 
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INCREMENT DE DESPESES 

   

Org. Pro. Eco. Descripció 
Crèdits inicials  Modificacions 

de crèdit 
Crèdits totals 
consignats 

ES 34211 62200 
Millora i ampliació nou complex 
esportiu 1.461.554.08 92.455.74 1.554.009.82 

   
Total 1.461.554.08 92.455.74 1.554.009.82 

   
DISMINUCIÓ DE DESPESES 

   

Org. Pro. Eco. Descripció 
Crèdits inicials  Modificacions 

de crèdit 
Crèdits totals 
consignats 

HI 92900 50000 
 

92.455.74 -92.455.74 0 

   
Total 92.455.74 -92.455.74 0 

 
SEGON.- Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la 
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al 
portal de transparència. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en 
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Matas. Hi ha alguna intervenció per part de la resta de grups? 
Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. El nostre Grup votarà abstenció a la proposta i ho farà 
per les següents raons: 
 
En primer lloc, per l’escassa, per no dir nul·la, informació relacionada amb la proposta. 
 
Per a ICV-EUiA és absolutament rebutjable que, en un tema com aquest, en el qual 
parlem d’una actuació en què desconeixem l’ampliació i construcció d’un poliesportiu de 
la qual desconeixem el seu cost definitiu, després de totes les modificacions i incidències 
que s’han produït, el Govern actuï amb la manca de transparència amb què ho està fent 
fins al moment. 
 
Hem revisat exhaustivament tota la documentació i l’única informació que hem obtingut 
és la que vostès han sentit al regidor d’Hisenda i és que s’han d’afegir 92.455,74 € a la 
partida per poder contractar la direcció facultativa.  
 
Per tant, i davant d’aquest allau d’informació, per donar suport a la proposta hauríem de 
fer un acte de fe i creure que, efectivament, aquests diners són necessaris. 
 
Però nosaltres, que no som massa creients i menys quan es tracta de despesa de diners 
públics, per poder-nos plantejar votar a favor necessitaríem quelcom més.  
 
Per exemple, hauríem necessitat que en l’informe de l’arquitecte que acompanya 
l’expedient, se’ns digués:  
 

a) Quin és el percentatge d’obra que queda per executar. 
b) Quin és el cost de l’obra pendent de fer. 
c) Quin és l’import de la direcció facultativa que es pretén contractar. 

 
També seria necessari saber quin va ser l’import de la contractació de la direcció 
facultativa que va dirigir les obres fins que es van suspendre i quin és l’import que s’ha 
pagat per aquest concepte (tenint en compte que l’obra no es va realitzar al 100 %). 
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En segon lloc, perquè aquesta proposta s’ha presentat per urgència. Per urgència 
significa reduint els terminis perquè els grups de l’oposició puguin estudiar la 
documentació i s’intenta justificar la urgència amb un escrit d’Intervenció en el qual tan 
sols es diu que “es considera adient que es procedeixi de forma urgent a l’aprovació 
d’aquesta modificació” i l’única dada que hem trobat per justificar la urgència és que, en 
l’esmentat escrit, de forma urgent apareix subratllada. 
 
Nosaltres creiem que, en els mesos que han transcorregut des de l’aturada de les obres, 
hi ha hagut temps suficient com perquè aquesta proposta de modificació hagués seguit 
una tramitació ordinària i que, per tant, en no ser així, el que queda palès és que, en 
aquest tema, el Govern no ha treballat amb la diligència que era necessària. 
 
Finalment, el Govern ha incomplert el compromís que va adquirir amb el nostre grup a 
principis de 2017 quan, a una demanda que vàrem fer en el Ple de desembre de 2016 en 
la qual dèiem al Govern que “A la vista de la situació creada i abans de prendre cap 
decisió al respecte en relació amb les demandes realitzades per l’empresa adjudicatària o 
a les possibles alternatives per poder finalitzar les obres al més aviat possible i amb el 
menor perjudici per a l’Ajuntament, intenti assolir el màxim consens amb la resta de grups 
municipals del consistori i ens oferim a participar d’aquest intent de consens”, el Govern 
ens responia el següent: “En relació amb la vostra petició d’assolir el màxim consens amb 
la resta de grups municipals davant la situació creada, volem manifestar-vos que us 
anirem informant puntualment de tots els fets que s’ocasionin”. I així fins avui. 
 
Doncs bé, aquest compromís ha estat clarament incomplert, ja que no hem estat 
informats i, lluny d’intentar el consens, el Govern ens presenta aquesta proposta, 
d’urgència i sense la informació necessària, per tal de poder prendre una decisió. 
 
Per tant, tot i que creiem que hi ha raons suficients per votar-hi en contra, el nostre vot 
serà abstenció perquè creiem que, malgrat l’actuació del Govern, cal facilitar que les 
obres es reprenguin i finalitzin al més aviat possible. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció per part de la resta de grups municipals? 
Senyor Avilès, té la paraula. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Per anunciar que el nostre Grup hi votarà a favor; 
però, bé, sí que volíem deixar palès, i una mica el que deia el nostre company d’ICV-
EUiA, que potser ha faltat una informació més de tipus no tècnica econòmica, sinó més 
de tipus política o esportiva. Perquè és un tema al qual nosaltres sempre hem donat 
suport, des del primer dia. No així totes les forces polítiques, perquè és un projecte 
controvertit i que, a més de ser controvertit d’inici, doncs, la realitat ha fet que sigui 
controvertit en la seva execució. Vam demanar en el seu dia que es comencessin a 
depurar responsabilitat que veiéssim, a veure què és que havia passat perquè 
s’haguessin produït els fets de la interrupció de l’obra, amb totes les conseqüències 
negatives que porta això. No només per a una entitat del municipi, sinó que per a molts 
dels usuaris que havien de fer la seva nova activitat allà hi trobem aquestes mancances 
d’informació política, per votar-hi a favor o votar abstenció o votar-hi en contra. No 
obstant, diem que, bé, donem aquest sí crític perquè entenem que allò ha de seguir 
endavant, però paral·lelament seguim demanant explicacions de perquè hem arribat a 
aquesta situació, si hi ha responsabilitats o no hi ha responsabilitats, si l’Ajuntament 
reclamarà aquestes responsabilitats en cas que hi hagi, bé, que es treballi en la línia de 
finalitzar d’alguna vegada per totes aquest nou Complex esportiu, però a la vegada anem 
a analitzar quines van ser les errades d’inici de tramitació, enmig d’execució per 
l’empresa guanyadora, pel que sigui on van ser aquestes errades, perquè no es 
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repeteixin. Espero i desitjo, no en aquesta obra sinó en qualsevol altra obra del municipi. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Avilès. Senyor Matas, té la paraula.  
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Doncs vull agrair a tots els grups que donin suport a aquesta modificació, que hi votin a 
favor. També vull agrair, doncs, que no hi hagi cap vot en contra, esperem-ho en aquest 
sentit. No s’ha manifestat. Només, també volia comentar que, efectivament, això és per 
poder... des del punt de vista d’Hisenda és per poder facilitar, tirar endavant tot el 
procediment, per tirar endavant de nou el poliesportiu. I només volia lamentar, doncs, que 
encara que es va portar d’urgència la setmana passada, des de la Comissió Informativa 
de la setmana passada fins al dia d’avui no he rebut cap observació per part de vostès 
manifestant aquests dubtes. Hagués pogut recollir tota la informació que ara m’estaven 
manifestant i els hagués pogut explicar, almenys en la part que hi hagués des d’Hisenda, 
haver pogut explicar. Només lamentar això en aquest sentit.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla, senyor Màxim Fàbregas.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies. En resposta a la intervenció del senyor regidor d’Hisenda, volia dir que aquestes 
dades obligatòriament han de ser prèvies i nosaltres les hauríem volgut tenir en el 
moment d’annexar la documentació, no una vegada el tema ha estat debatut i votat en la 
Comissió Informativa. Per tant, com deia abans, hi ha hagut pràcticament un any per 
preparar l’anàlisi d’aquestes dades, i no estic dient que no hi hagi hagut o que hi hagi 
hagut voluntat d’amagar aquestes dades, però sí que el Govern ha treballat de manera 
indolent.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passem a la votació de la proposta.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 16 vots a favor i 4 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors) i la CUP-PA (2 regidors) s’abstenen. 
 
 
7. Aprovació dels dos dies festius addicionals d'obertura per als establiments 
comercials per a l'any 2018 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Com diu la proposta, es tracta de determinar 
els dos festius addicionals que els comerciants podran obrir l’any 2018. Vist que 
l’assumpte afecta directament els establiments, es va fer un tractament amb la Federació 
del Comerç, que va dictaminar una mica, doncs, quins dies eren els que millor preferien 
els comerços obrir en diumenge. Vist el dictamen favorable de la comissió informativa, es 
proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
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La proposta literalment diu el següent: 
 
“Vist que en data 22 de juny de 2017 es va publicar al DOGC núm. 7396 l’Ordre 
EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels 
establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 2019.  
 
Vist que per al 2018 l’esmentada ordre estableix que els establiments comercials de 
Catalunya podran romandre oberts al públic els dies 7 de gener; 1 de juliol; 12 d’octubre; 
1 de novembre i 6, 8, 16 i 23 de desembre.  
 
Vist que segons estableix l’article 2 de l’ordre esmentada, els ajuntaments que ho 
considerin adient poden substituir fins a dues dates del calendari de festius amb obertura 
comercial autoritzada i alhora han d’afegir dos dies addicionals d’obertura per als 
establiments comercials del seu municipi. 
 
Atès que l’assumpte afecta directament als establiments comercials del municipi, i s’ha 
tractat l’assumpte amb la Federació del comerç, la indústria i el turisme del Masnou. 
 
Vist l’informe confeccionat per la tècnica de Promoció econòmica de data 1 de setembre 
de 2017. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Fixar com a festius addicionals amb obertura comercial autoritzada en l’àmbit 
territorial municipal general per a l’any 2018 els dies 21 de maig de 2018 i 30 de 
desembre de 2018. 
 
Segon. Comunicar a la Direcció General de Comerç el present acord abans del dia 1 de 
novembre de 2017. 
 
Tercer. Comunicar la present resolució a la Federació del comerç, la indústria i el turisme 
del Masnou, fer difusió a través de la web municipal i a altres mitjans de comunicació que 
es considerin oportuns per al general coneixement del sector comercial.” 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 20 vots a favor. 
  
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
8. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de les 
subvencions per a la pràctica esportiva individual per a l'any 2017 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Tal com vam estar comentant a la Comissió Informativa, és el 
segon any que tirem endavant aquestes bases per ajut a la subvenció a la pràctica 
esportiva individual. Hem vist, tal com ens vam comprometre l’any passat, hem vit les 
deficiències o les mancances que hi ha hagut amb el primer any que es va fer. Hem fet 
unes modificacions a les bases i el que farem és augmentar la recepció, la possibilitat 
d’augmentar la quantitat d’aquest ajut a les famílies per a aquestes pràctiques esportives 
amb la seva justificació. Tal com hem dit també, es manté l’import global, igual que l’any 
passat, més que res perquè aquest 2016 no ha arribat a l’import. Encara ens hem quedat 
lluny del topall que teníem. Esperem que amb aquest nou augment de la puntuació o del 
barem permeti augmentar aquestes aportacions, així com també hi hagi més gent que es 
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va quedar fora i que se’n van assabentar a posterior. I esperem que amb aquesta 
participació a veure si aquest any podem esgotar tota aquesta partida i, sobretot allò, el 
que estem buscant és ajudar les famílies en els seus desplaçaments, quan van amunt i 
avall amb el tema de l’esport individual i amb la gent d’aquí al Masnou, per a això, perquè 
facilita, doncs, que la gent jove pugui tirar endavant i cobrir aquestes despeses.  
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Vist el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en 
relació amb les subvencions que atorguen les administracions públiques. 
 
Vist que, segons la normativa esmentada, l’atorgament de subvencions s’ha de fer, amb 
caràcter general, seguint els principis de publicitat, transparència, concurrència, 
objectivitat, igualtat i no-discriminació. 
 
Vist l’informe del Tècnic d’Esports, de data 25 de juliol de 2017, en què proposa 
l’aprovació d’unes subvencions específiques per a la convocatòria de les subvencions per 
a la pràctica esportiva individual de la regidoria d’Esports per l’any 2017, a atorgar pel 
procediment de concurrència competitiva. 
 
Vista l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, aprovada pel Ple 
en sessió de data 22 de desembre de 2010. 
 
Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost per l’any 2017, aprovades 
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016, en relació amb 
l’atorgament de subvencions, i especialment allò relatiu als criteris generals de valoració, 
el procediment per l’atorgament i la forma de pagament. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de les 
subvencions per a la pràctica esportiva individual per a l’any 2017, pel procediment de 
concurrència competitiva, d’acord amb el text que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text d’aquestes bases 
específiques a informació pública, pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació “El Masnou 
Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació pública 
començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar a la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Masnou, 
situat en el carrer Ciutat de Sant Sebastià, 14 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a 
divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, aquestes bases específiques que ara s’aproven 
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 al respecte? Senyor Màxim Fàbregas.  
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, per anunciar que votarem en contra de la proposta. I ho farem perquè, a diferència del 
Govern, que opta per donar suport a la pràctica de l’esport competitiu a títol individual, 
nosaltres creiem més necessari que es doni un major impuls a l’esport de base i a la seva 
pràctica col·lectiva.  
 
Nosaltres creiem que hi ha moltes altres opcions per invertir aquests 5.000 €, de manera 
que, continuant destinant-los a la pràctica esportiva, siguin més profitosos per a la gent 
del Masnou i, per exemple, se’ns acut que es podrien destinar a projectes com el d’Obrim 
patis, que permetria a la nostra ciutadania disposar de més espais aptes per a la pràctica 
de l’esport de base. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Avilés 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Per anunciar que hi votarem a favor i esperem i desitgem que 
aquestes noves bases específiques reguladores d’aquesta subvenció, doncs, vagin en la 
línia encaminada, que s’obri un ventall de més de possibilitats i arribi a més gent, perquè 
nosaltres, a diferència d’altres companys, sí que apostem també per l’esport més tècnic o 
més professional o més de competició. Per tant, entenem que amb aquestes bases es 
podrà aconseguir arribar a més persones o més esportistes dels que es va arribar l’any 
passat i esperem que, finalment, trobem les bases idònies perquè se’n pugui beneficiar la 
majoria de gent.  
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Matas, per tancar. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, com deia el senyor Avilés, efectivament ja l’any passat ja vam dir que, en funció de 
com anés, doncs, aniríem modificant per adaptar-nos al que ens trobàvem. Per tant, el 
que estem fent és això, és adaptar.  
 
Recordo també al senyor Màxim que per a l’esport de base, les entitats d’aquí al municipi 
tenen convocatòria de subvencions pròpiament. Per tant, les entitats estan cobertes. El 
que vam buscar amb aquest tema és ajudar les famílies en els seus desplaçaments. Per 
tant, sufragar les despeses que tenen les famílies perquè la canalla, especialment, bé, 
canalla petita i canalla gran, i no tan canalla perquè fins a 25 anys hi tenen dret. Per tant, 
estem dient que aquest esport, fomentar l’esport, fomentar l’activitat física i aquesta gent 
que està despuntant en l’esport, doncs, puguem ajudar-los. Puguem ajudar-los a 
despuntar. És una ajuda per a les famílies, per les despeses que tenen, i és una 
promoció o és un valor per al nostre poble. Perquè tenim alguns esportistes prou famosos 
i que, per tant, estan donant a conèixer el nostre poble gràcies a l’esport. Nosaltres, el 
que fem és confiar en aquest sentit, fomentar l’esport, aquesta ajuda perquè puguin anar 
amunt i avall, que vagin als campionats europeus, que vagin als campionats 
internacionals si poden. Tant de bo sigui així i tan de bo també ens quedem curts en 
aquesta partida. Entenem el que vostè planteja, és una cosa diferent a tot això. Per 
nosaltres és un tema complementari. I per tant ara ens enfoquem en l’ajut a les famílies i 
això, és el que vam tirar endavant l’any passat i ho mantenim aquest any. 
Independentment, torno a dir que les entitats esportives tenen també les seves 
subvencions.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passem a la votació. És alguna... senyor Màxim Fàbregas.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, si no li importa, senyor alcalde. Volia agrair al senyor regidor el recordatori que em va 
fer respecte a les subvencions a entitats esportives; tot i que suposo que ja sap que jo 
coneixia aquesta informació. Tenim una òptica diferent des de la visió de la pràctica 
esportiva i només hem fet que manifestar la nostra oposició a la seva proposta, que és 
una proposta, des del seu punt de vista, perfectament legítima. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, efectivament, més que res som una òptica diferent, com vostè diu, i d’entrada a posta 
pel Govern i per alguns partits d’aquí que ens donen suport, per ajudar les famílies en 
aquest aspecte.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passem a la votació de la proposta. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 16 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 (2 
regidors), 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. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) s’absté. 
 
 
9. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió d'ajuts 
econòmics municipals per promoure la rehabilitació d'habitatges i edificis d'ús 
residencial al municipi del Masnou, a atorgar pel procediment de concurrència 
competitiva 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Avui estic exercint les tres àrees, primer com a Hisenda, com Esports i ara com a 
Habitatge. Bé, a veure. Ara el que fem és iniciar això, les bases específiques. Les 
actualment vigents són de l’any 2007 i, per tant, ara el que volem fer és donar un impuls a 
aquest tema i, si em permeten, en faré un resum per al públic aquí assistent i els que ens 
segueixen, perquè puguin entendre exactament què és el que portem a l’aprovació.  
 
Des de la regidoria d’Habitatge i d’acord amb el PAM d’aquest Equip de Govern 2015-
2019, amb aquest desig de poder ampliar els ajuts volem fomentar la tramitació dels 
habitatges i proposem una sèrie de modificacions. Ja diem que és a partir de l’any 2018.  
 
Per una banda, volem agilitar la tramitació, ja que eliminem l’informe inicial d’Urbanisme, 
que fins ara era preceptiu, a més també es preveu modificar tots els formularis de petició 
d’aquests ajuts. Ampliem l’import dels ajuts. Estem, per exemple, dient que amb el 
programa per a façanes actual dels edificis, doncs, tenim fins a un 5 % del cost de l’obra. 
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Amb la nova proposta, seria fins al 20 %, és a dir, que si ara hi ha un ajut del 5 % del cost 
amb un topall de 200 € per habitatge i un màxim de 2.000 € per edifici. Això ho 
modifiquem i posem un increment al límit en el 20 % del cost. Amb aquest increment 
econòmic es vol estimular l’augment de sol·licituds per rehabilitació dels edificis i, per 
tant, cuidar tot el nostre patrimoni immobiliari.  
 
Per una altra banda, amb l’ajut per rehabilitació que atorga l’Estat via Generalitat, que 
obliga que hi hagi també eficiència energètica quan es fan els treballs a les façanes. Això 
suposa un increment considerable del pressupost per poder optar als ajuts, fet que 
comporta que hi hagi molt poca demanada, almenys aquí al municipi, per aquestes 
ajudes via Estat. Per part, des de l’Ajuntament som partidaris dels ajuts a la rehabilitació 
de les façanes que no estiguin lligats a la demanda també d’eficiència energètica. Perquè 
el que busquem és que es pugui rehabilitar i mantenir en bones condicions els edificis del 
Masnou. I, per això, també tenim bastants sol·licituds en aquest aspecte. I, per tant, el 
que volem és poder incrementar-los. Per exemple, també hi ha un tema dels ascensors 
que, per part de la Generalitat, sí que hi ha ajuts econòmics sense preveure cap requisit 
d’eficiència energètica i, a més a més, que la Generalitat també cobreix un 50 % del cost, 
que assumeix el cost d’aquesta reforma que hi ha en els edificis. Per aquesta raó, també 
tramitem diverses peticions via Generalitat, ho fem des de la Regidoria d’Habitatge, 
perquè es pugui obtenir com a Ajuntament, col·laborem a tramitar aquests ajuts, que és 
allò del qual obtens més benefici econòmic que el que podem aportar com a Ajuntament. 
A més a més, són compatibles les de la Generalitat amb les que estem oferim a nivell 
municipal, sempre que la suma dels dos ajuts no superi, com és lògic, el 100 % del cost 
de l’obra. 
 
També es van fer unes referències, l’altre dia, al tema de l’índex de renda de suficiència, 
perquè també s’estableix que hi hagi uns barems en aquest sentit, i que són els mateixos 
paràmetres que fem servir a l’Ajuntament per a ajuts per IBI i pels pisos de protecció 
oficial. Amb això també es busca que els propietaris amb pocs ingressos puguin rebre els 
ajuts per a la millora dels seus habitatges.  
 
Ampliem també els criteris d’atorgament, per exemple, si una comunitat aprova una 
reforma de façana i això fa que un dels propietaris d’un habitatge això li planteja unes 
dificultats econòmiques per al seu dia a dia, pugui rebre també l’ajut. Estem considerant 
que aquesta família, aquesta persona no està prevista dins dels serveis socials, però que 
aquesta obligació dintre de la seva comunitat li suposar aquesta dificultat, des de 
l’Ajuntament volem ajudar aquesta família en aquestes despeses.  
 
També fomentem el lloguer social. Fins ara estem pagant fins a 500 € per les reformes i 
ara, a partir del 2018, el que volem fer és ampliar fins a 6.000 € aquest ajut per poder 
ampliar la bossa de lloguer social. També es facilita la tramitació de documents 
necessaris per a l’adequació dels habitatges, per incorporar-los a la bossa de lloguer 
social. Des de l’Ajuntament volem pagar el cost dels certificats necessaris: el certificat 
energètic, la cèl·lula d’habitabilitat i l’emissió del butlletí blau. Volem facilitar que es pugui 
ampliar aquesta bossa de lloguer amb aquests ajuts.  
 
També volem donar el suport econòmic a aquell propietari de l’edifici que vol acudir a 
l’ajut de la Generalitat per la rehabilitació. Amb aquest ajut de la Generalitat els requisits 
son més alts i de més cost i, per tant, necessitaria assumir el cost del certificat IDT i el 
d’accessibilitat. Nosaltres, des de l’Ajuntament també volem facilitar-ne la tramitació 
perquè aquesta persona que acudeixi tingui aquest suport que l’Administració de la 
Generalitat ofereix. En resum, després d’aquests punts només volia comentar-vos que el 
que volem és fomentar la millora de l’habitabilitat de les persones amb pocs recursos que 
els calgui fer adequacions als seus habitatges. La millora dels edificis mitjançant 
rehabilitació de les façanes i els ascensors, així com, el foment del lloguer social ajudant 
els seus propietaris a les despeses, tan de documentació com d’adequació dels pisos, 
per tal que passin a formar part de la bossa. Aquest és l’objectiu d’aquesta modificació 
que, com he comentat l’anterior o l’actual que tenim va ser realitzada pel company Màxim 
Fàbregas l’any 2007 i creiem adequat ara poder donar un impuls a aquest tema.  
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La proposta literalment diu el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament del Masnou s’ha fixat com a objectiu en el Pla d’Actuació 
Municipal 2015 -2019 ampliar els ajuts a la rehabilitació d’habitatges a fi de donar 
resposta a les noves necessitats en matèria d’habitatge que s’han anat perfilant en els 
darrers anys. 
 
Vist l’informe de la Tècnica d’Habitatge, de data 10 de maig de 2017, en el qual proposa 
l’aprovació de les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts econòmics 
municipals per promoure la rehabilitació d’habitatges i edificis d’ús residencial al municipi 
del Masnou, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva.  
 
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 que regulen l’atorgament d’ajuts econòmics 
municipals per promoure la rehabilitació d’habitatges i edificis d’ús residencial al municipi 
del Masnou, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva, segons el text que 
s’adjunta com Annex I als presents acords. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el presenta acord i el text de les bases que regulen 
l’atorgament d’ajuts econòmics municipals per promoure la rehabilitació d’habitatges i 
edificis d’ús residencial al municipi del Masnou, a atorgar pel procediment de 
concurrència competitiva, per un termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, 
al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i al portal web de transparència municipal. 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 08:30 a 14:00 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 que regulen l’atorgament d’ajuts econòmics 
municipals per promoure la rehabilitació d’habitatges i edificis d’ús residencial al municipi 
del Masnou, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva 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, senyor Matas. Senyor De las Heras, té la paraula.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Bona nit, gràcies, senyor alcalde. El nostre vot, com vam comentar a la Comissió 
Informativa, vam estar parlant de la base com estava feta. La base consta d’uns ajuts per 
a unes determinades rehabilitacions d’habitatges, però peca d’una cosa, a qui se li 
concedeixen aquests ajuts. És clar, si un analitza els barem que s’estan demanant, per 
exemple la base és IRSC, que és una renda que calcula la Generalitat mínima. Una 
persona, per exemple, que tingui uns ingressos, com és el cas, per poder accedir als 
ajuts quan és una persona, que són 569 € per dos, mensuals 1.100 €, jo no sé si amb 
1.100 € té molt marge, que deu ser només una persona, doncs, jubilada, té molt marge 
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com per poder posar-se amb obres, per molt que l’Ajuntament en subvencioni una petita 
part. Jo no sé si en una casa o viuen dues persones, amb la qual cosa l’IRSC és de 2,5, 
estem parlant d’una mica més, tenen una capacitat econòmica per reformar casa seva o 
entrar en segons quines coses. Prou feines per arribar a final de mes, llavors, és clar, el 
nostre plantejament no era perquè la base tingués una mala orientació, sinó perquè la 
base té una mala base, la mala base és l’accés a les persones que puguin accedir a 
aquests ajuts. Haurien de ser unes bases que preveiessin rendes més elevades, més 
elevades dins d’un grau mig-baix, per poder accedir a fer segons quines coses. Penso 
que el tall que han fet és tan baix per accedir-hi que serà difícilment, difícilment persones 
amb aquesta tan limitada capacitat podran entrar a preveure qualsevol tipus d’obra, amb 
la qual, per una banda, ells han de pagar una part i l’altra l’Ajuntament. Jo, per això, 
demanaria que es reconsiderés, o s’augmenten els mínims o no té sentit aquesta base. 
Jo penso que s’equivoquen, si no ho veurem l’any que ve, però seria millor fer-ho havent-
ho fet d’entrada. El nostre vot serà negatiu. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, bona nit de nou. Hem rebut les noves explicacions del regidor, ja que les 
poques que va donar a la Comissió ens van generar força dubtes. I, un cop llegides, el 
nostre Grup entén i m’agradaria saber si ho hem entès bé, que es tracta d’actualitzar uns 
ajuts que ja existien d’acord amb els criteris suggerits pels Serveis Tècnics d’Habitatge, 
amb la voluntat de garantir una major amplitud de beneficiaris i una major celeritat en la 
concessió. Això és el que hem entès nosaltres, si és així, doncs, ja li avanço que el nostre 
vot serà afirmatiu. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer, per dir que les bases que encara són vigents van ser 
proposades per la Regidoria d’Habitatge, però formaven part d’una proposta conjunta del 
Govern, que en aquell moment formava ERC, PSC i ICV-EUiA; per tant no eren les bases 
d’en Màxim Fàbregas. 
 
El regidor ha dit que l’objectiu d’aquesta modificació és donar un impuls al tema. 
Nosaltres li diem que s’ha d’anar en compte amb el tipus d’impuls que se li dona, perquè 
aquest impuls ens pot dur a l’abisme. 
 
El regidor ens ha parlat de la part clara, nosaltres intentarem explicar quina és la part 
fosca per poder argumentar el sentit del nostre vot, que serà en contra. 
 
En primer lloc, les bases són totalment confoses i el seu redactat denota que no s’ha 
invertit massa estona en la seva preparació. I per què faig aquesta afirmació? Doncs, 
perquè, per exemple ja que no és un tema menor, en alguns apartats es parla de 
“convocatòria” i en d’altres es parla de “convocatòries”, per la qual cosa aquesta essa no 
deixa gens clar si el Govern pensa realitzar una o més convocatòries per atorgar aquests 
ajuts. 
 
Sí que pot ser menor l’errada que suposem que conté l’apartat 10 de les bases, unes 
bases per atorgar ajuts a la rehabilitació d’habitatges en la quals es diu, quan parla de les 
obligacions de les persones beneficiàries qui representi legalment les persones menors 
d’edat beneficiàries dels ajuts regulats per aquestes base estan obligats a...”; ja que, amb 
aquest redactat, les bases només estableixen obligacions per a aquells qui representin 
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legalment persones menors d’edat i no per a la resta de sol·licitants. Desconeixem i, per 
tant, preguntem al Govern en quins casos les persones menors d’edat poden, a través 
dels seus representants, sol·licitar aquests ajuts i, també, quines seran les obligacions 
dels sol·licitants que no compleixin amb aquesta condició, si és que tindran alguna 
obligació.  
 
Les bases són un “poti poti” que agrupa en 4 programes, 9 apartats i 26 actuacions els 
diferents supòsits pels quals es pot sol·licitar una subvenció per rehabilitar un habitatge o 
un edifici residencial. Així, i perquè s’entengui el perquè parlem de “poti poti”, els diré que, 
per exemple, el Govern proposa que, en una mateixa convocatòria, es pugui sol·licitar 
una subvenció per a l’emissió de la cèdula d’habitabilitat o per a actuacions de millora 
acústica o per a la instal·lació d’ascensors. 
 
A més, els criteris de valoració, que fixen la puntuació que s’atorga a cada un dels 
programes i que servirà després per ordenar les sol·licituds admeses, són, en la nostra 
opinió, força inadequats. 
 
I, per què diem que són força inadequats? Doncs perquè, entre altres aspectes, a 
l’apartat 3 atorguen la mateixa puntuació a una actuació sol·licitada per una comunitat de 
propietaris que a la sol·licitada per una única persona, la qual cosa significa atorgar les 
mateixes opcions d’obtenir un ajut a una família que a una comunitat que, al Masnou i en 
molts casos, està formada per desenes de famílies.  
 
Pel que respecta a la quantia dels ajuts, en tots els casos es parla que l’import de l’ajut a 
atorgar serà de “fins a...”, sense que s’indiqui com s’establirà l’import definitiu i, per 
exemple, es diu que en el cas del programa 2B, al qual feia referència el regidor, ajuts per 
a aquelles actuacions d’habitatges que després puguin passar a la borsa, es parla que 
l’ajut a atorgar serà de fins a 6.000 €, però no es diu amb quins criteris es determinarà 
l’import exacte a atorgar.  
 
A més, el règim de concessió proposat pel Govern, que és el de concurrència 
competitiva, creiem que és totalment desencertat, perquè pot donar lloc al fet que hi hagi 
el nombre de sol·licituds que optin als ajuts, només se n’atorguin uns quants perquè la 
partida s’esgoti. 
 
Pel que fa als requisits a complir per ara mateix no sabem qui, si els menors d’edat o els 
que no ho són, no s’estableix un topall d’ingressos per a les comunitats de propietaris i 
aquest és un fet greu i, en canvi, sí que es fa per als sol·licitant que no ho siguin, amb la 
qual cosa es podria donar el cas, per exemple, que s’atorgués un ajut a una comunitat de 
propietaris els membres de la qual tinguessin uns nivells de renda superiors als fixats a la 
convocatòria i, en canvi, es deneguessin ajuts a sol·licitants individuals amb ingressos 
inferiors als membres de la comunitat esmentada. 
 
Per altra banda, feia referència aquest tema el regidor del PP, els ingressos que 
s’estableixen com a topall per poder optar als ajuts són molt baixos, i jo afegiré un tercer 
exemple: en el cas de les famílies formades per tres persones o més, quedarien 
impossibilitades per optar a l’ajut aquelles famílies que tinguessin un ingrés de 1.707 € 
bruts mensuals. 
 
I, finalment, desconeixent quin és l’import previst per a aquesta o aquestes convocatòries 
que es faran l’any 2018, volem recordar que l’import de l’any 2017 és absolutament 
ridícul, ja que és només de 26.000 €. He de dir també que, en les dues ocasions en què 
hem debatut sobre el pressupost de 2017, en aquest mateix plenari, el nostre grup ha 
demanat que, només per la instal·lació d’ascensors, es destinessin 50.000 €, una 
demanda que, en totes dues ocasions, va ser rebutjada pel Govern  
 
Per tant, són tantes les discrepàncies del nostre Grup amb aquestes bases que, a 
diferència del que hem fet en altres ocasions, que ens hem atrevit a presentar esmenes, 
hem considerat que era inviable fer-ho i, per tant, hi hem votat en contra. Gràcies 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000008  21 de setembre de 2017 

 

23 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Fontcuberta 
 
El Sr. Joan Fontcuberta 
 
Bona nit a tothom. Gràcies, senyor alcalde. El nostre vot serà favorable perquè creiem 
que ajudar el poble és la nostra missió. Si hi ha unes modificacions que s’han de fer, ja es 
faran, però el que és important és poder ajudar; per tant, el nostre vot és a favor. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tancar, senyor Matas. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Efectivament, al senyor Suñé, aquest és nostre objectiu, poder ajudar famílies amb pocs 
ingressos a fomentar. També vull dir-li al senyor Federico, vull dir a fomentar el sentit 
d’ajudar-nos a que si cal rehabilitar l’edifici o han de fer obres, doncs, que els hi podem 
fer, a part que des d’Habitatge es fa aquesta convocatòria, recordo que Serveis Socials 
també té ajuts a famílies que són acollides. Per tant, és una cosa que pot anar per 
Serveis Socials i, a més a més, pot tenir aquesta ajuda; per tant, el nostre objectiu és, 
sobretot, és això, és a dir, la gent que està passant dificultats principalment i han 
d’afrontar una rehabilitació interior o que estan en una comunitat i han de fer aquestes 
obres, perquè formen part d’aquesta comunitat, doncs, ampliar aquest aspecte perquè 
rebin aquests ajuts i puguin fer-ho. 
 
Nosaltres creiem que aquests són els percentatges necessaris o suficients, efectivament, 
com s’ha comentat per aquí, l’any que ve o el 2019, això ho veurem l’any 2018, si ens 
hem equivocat, com sempre dic, si jo m’equivoco, jo dic, escolti jo m’he equivocat, 
pensava que era cert, doncs no és cert, per tant el següent any què fem? rectifiquem, 
perquè a vegades sobre la marxa veiem si realment ens hem equivocat o no i a vegades 
penso que també és bo que ho reconeguem, quant un si no ho ha fet bé, escolti, pensava 
que sí i no ho és, no ho sé en aquests moments. Creiem que són les mateixes bases que 
tenim pels ajuts i és el que estem aplicant.  
 
Sí que es fa una única convocatòria tot l’any, perquè així recollirem totes les sol·licituds 
que hi ha i, llavors, sabent totes les sol·licituds que hi ha dels particulars o dels immobles 
o de la comunitat de propietaris, poder distribuir directament els diners exactes, fer només 
una sola convocatòria anual, i no com ara que ho estem fent amb una limitació, perquè 
com no sabem quantes ens vindran durant l’any, doncs a vegades és més dificultós, el 
que fem, és a dir, fem una sola convocatòria en funció de totes les que s’hagin presentat, 
i fins aquell import, que és aquest ajut, però per tant si n’hi ha diferents que es presenten 
esperem que siguin bastants, l’ajut no es pot definir abans sinó fins aquell moment, per 
saber el nombre exacte de sol·licituds, però ho fem amb una sola convocatòria perquè no 
passi el que ens està passant ara. 
 
També recordo que no totes les comunitats d’aquí al Masnou, tot i que es pot considerar 
més o menys publicitat, però ja fa anys que s’està fent això, i no totes les comunitats 
estan accedint ni tots els administradors de finques, tot i que ho saben, estan participant 
d’aquests ajuts de l’Ajuntament. 
 
Volia dir que veu inviable presentar esmenes, a mi em sap molt de greu, senyor Màxim, 
em sap molt de greu, perquè vostè és una persona que sempre sol presentar esmenes i 
jo li acceptaré o no, en parlarem o no, però en aquest cas, en cap moment m’ha fet cap 
observació des del seu Grup, ni dubte amb aquest tema. Lamento aquest tema, perquè 
és una qüestió que vostè sempre li ha preocupat i que podríem haver generat un 
intercanvi d’opinions i potser sí que podríem haver millorat. Però em sap greu que no hagi 
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fet cap esmena per poder tirar-ho endavant, per poder millorar si això fos les seves 
aportacions.  
 
Volia agrair el suport dels altres grups per tirar endavant. I el que nosaltres volem és anar 
ampliant mica en mica aquesta necessitat que hi ha per les famílies, perquè puguin 
rehabilitar tant casa seva com la seva finca, l’ascensor o l’accessibilitat.  
 
I, a més a més, torno a recordar-ho, volem fer-ho compatible amb les ajudes d’altres 
administracions i on altres administracions posen més dificultats nosaltres posarem 
menys, perquè la finalitat és que els diners que tinguem els puguin distribuir tots a la 
partida i no quedin pendents. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Molt breument, si us plau, perquè el segon torn no l’acostumem a fer. Si 
és per al·lusions, jo demanaria màxima brevetat. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Un aclariment del tema que ha comentat el senyor Matas. Nosaltres, del que ens hem 
queixat és que l’import és molt baix, pensem que no te massa sentit, a banda que la 
partida pressupostària és també força limitada. Llavors, em comentaven que també de 
Serveis Socials també poden intervenir donant altres ajudes, llavors jo em pregunto: un 
matrimoni que tingui 2,5 vegades l’IRSC, que són 1.423 € bruts al mes, si li traiem una 
retenció del 15 %, estem parlant d’un ingrés mensual, podríem estar sobre uns 1.200 € 
nets. Home, això és per menjar, el llum, el gas, l’aigua i una mica més. I aquest matrimoni 
o aquesta parella, estic pensant, no té accés a Serveis Socials perquè, amb uns 
ingressos d’aquestes característiques hi tindríem accés, pregunto? O el tall és més baix o 
han de tenir uns requisits especials o ha d’haver-hi una concurrència de circumstàncies, 
com és el cas per a què puguin accedir també a aquesta ajuda, és una pregunta. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. També molt breument, senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sempre breu, senyor alcalde. Comencem per les esmenes. M’he referit a 8 aspectes que 
considerem fonamentals en els quals hi ha discrepància entre la proposta del Govern i la 
idea que té el nostre Grup municipal; per tant, s’ha d’entendre fàcilment que és inviable 
arribar a un acord en aquest aspecte i per això hem optat per no presentar esmenes, 
perquè hauríem fet unes bases absolutament diferents a les que el Govern ha presentat. 
 
I, respecte al tema que vostè comentava, que no hi ha massa comunitats que optin a 
aquests ajuts, potser és per desconeixement, perquè li voldria recordar que vostè mateix 
m’ha respost una pregunta que li vaig fer fa uns mesos, en la qual li deia quants diners 
havia gastat el Govern a realitzar campanyes informatives i, perquè ho sàpiga el públic 
assistent, des del 2011 fins al 2016 havien pressupostat 10.500 € per fer campanyes 
informatives, exclusivament de polítiques d’habitatge, i el Govern ha gastat 416 € 
d’aquests 10.500 €. Per tant, és fàcil d’entendre que si en 6 anys gastem 400 € hi hagi 
moltíssima gent que no tingui coneixement que l’Ajuntament està donant uns ajuts i, per 
tant, aquests queden sense atorgar. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé, per tancar el debat, senyor Matas i la senyora Condeminas també vol fer una 
precisió. 
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El Sr. Jordi Matas 
 
Primer de tot, volia comentar al senyor Federico que els 26.000 € són d’aquest any 2017. 
Estem parlant que aquestes bases són per a l’any 2018. Per tant, esperem que el 
pressupost, la idea inicial d’aquest regidor és que la partida d’habitatge, amb aquest 
aspecte, augmenti, signifiqui activament, i qualsevol aportació que hi hagi per part de 
qualsevol partit, quan es parli dels pressupostos, doncs, serà benvinguda, per poder 
debatre. 
 
Referent al senyor Màxim Fàbregas, sí, a vegades les campanyes no són només gastar 
diners, és cert, que potser pots dir, és que hi ha poc diner. Nosaltres, s’ha fomentat de 
diferents maneres, estem en contacte amb diferents administradors de finques i, 
efectivament, jo crec que també farà falta i esperem i volem que el nostre compromís 
també era aquest, amb un col·lectiu que, a partir d’ara, fomentant una sèrie de coses per 
aquest estiu en què anàvem encaminades, això també era el nostre objectiu de cara al 
2018, amb aquest augment i amb aquestes bases noves. El que és lògic és que havent-li 
unes bases noves donem més publicitat al tractament d’això per poder afavorir més gent i 
que més gent pugui ocupar aquests aspectes, millorar casa seva, millorar 
l’habitacionalitat de casa és millorar el dia a dia dels masnovins i, per tant, amb les noves 
bases farem més campanya 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Condeminas, si vol precisar. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies, bona nit. Només és una precisió del tema de Serveis Socials. Jo, de memòria no 
li puc dir ara exacte, però li puc fer arribar, cap problema, el barem. És un complement 
més, no és que doni resposta a tothom. Van destinades, sobretot, a gent gran i no va tant 
per l’import econòmic de la disposició que tinguin mensual, que també, sinó de l’índex de 
salubritat i del domicili d’accessibilitat, per exemple, crec recordar, i ho dic de memòria, 
que aquest any portem 15 habitatges fets amb rehabilitacions, i pràcticament tots són, 
doncs, per exemple treure les banyeres per plats de dutxa, accessibilitats amb gent amb 
dificultat reduïa que anava amb cadira de rodes, perquè pugui tenir accés al forn i a la 
cuina, canvis de piques, canvis de gas per plaques elèctriques, elements de seguretat, 
sobretot, i gent que té banys i cuines amb un índex de salubritat molt baix i que són 
costos molt alts i aquests es fan gràcies a l’aportació que fa l’Ajuntament i a una 
subvenció que rebem de la Diputació i que el cost per a l’usuari és zero. Però preveiem 
seguir-les mantenint, ja que les demanen cada any i les tenim. És evident que no arriben 
a tots, li he comentat al company Jordi, perquè igual no te’n recordes i fent la referència 
aquesta, ja sé que no arribarem a tots, però bé, mica en mica, no sé si et responc, però 
bé, com a mínim alguna cosa, ajuda. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, passem a la votació de la proposta. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor i 3 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), CUP-PA (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra. 
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10. Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Masnou 2016-2021 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas llegeix la proposta següent: 
 
“Vist que els Plans de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) són el document bàsic per a 
configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. 
 
Atès que la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix que estan obligats a 
elaborar i aprovar un PMUS aquells municipis que, d’acord amb la normativa de règim 
local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport 
col·lectiu de viatgers. 
 
Atès que el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona planteja la 
realització d’un PMUS a tots els municipis que tinguin una població de dret superior als 
20.000 habitants. Que conseqüentment, el Masnou, amb una població de 23.119 
habitants el 2016 (font: Idescat) està obligat a redactar un PMUS, del que és objecte el 
present document. 
 
Vist que l’anterior Pla de Mobilitat Urbana del Masnou es aprovar definitivament amb data 
21 de juliol de 2006, i atès que segons determina l’apartat 7è de l’article 8 de la Llei 
9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, els Plans de Mobilitat Urbana s’han de revisar cada 
6 anys. 
 
Atès que la Llei 9/2003, de 13 de juny, estableix l’obligatorietat de sotmetre a avaluació 
ambiental estratègica tots els instruments de planificació establerts per aquesta llei. 
 
Vist que en data 30 d’octubre de 2014 la Junta de Govern Local va donar la conformitat a 
les condicions establertes per la Diputació de Barcelona per donar suport tècnic a 
l’Ajuntament del Masnou en el procés de revisió del Pla de Mobilitat Urbana del municipi 
del Masnou, dins del marc del catàleg de suport als serveis i a les activitats locals 2014. 
 
Vista la documentació lliurada amb data 18 d’abril de 2017 per l’equip redactor format per 
tècnics de l’empresa Intra, contractada per la Diputació de Barcelona per a la realització 
del PMUS del Masnou, que inclou la versió preliminar del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible i de l’Estudi Ambiental Estratègic i que va comptar amb la participació de tots 
els actors implicats. 
 
Vist l’informe favorable emès en data 31 d’agost de 2017 pel tècnic de Mobilitat i Via 
Pública, complementari a un informe previ de la tècnica de Mobilitat i Via Pública de data 
12 de maig de 2017. 
 
Vista la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 
 
Vista la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 
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 Mobilitat Urbana Sostenible del Masnou 2016-
2021”, segons el text que s’adjunta com Annex I als presents acords i que conté els 
següents documents: 
 

 Document I: Memòria 

 Document II: Programa d’actuacions 

 Document III: Annexos 
o Aforaments automàtics de vehicles 
o Aforaments manuals de vehicles, vianants i bicicletes 
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o Inventari de senyalització informativa 
o Informes del procés de participació 

 Document IV: Síntesi del Pla 

 Document V: Estudi Ambiental Estratègic 
 

Segon. SOTMETRE a informació pública el present acord i el text del “Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible del Masnou 2016-2021” pel termini de quaranta-cinc dies hàbils, a fi 
que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació 
“El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació 
pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al 
BOPB.  
 
L’expedient es podrà consultar a la Regidoria de Mobilitat i Via Pública, a l’avinguda 
Maresme, número 5, 08320 El Masnou, de dilluns a divendres de 9h a 14h i al tauler 
d’edictes electrònic de l’Ajuntament.  
 
Tercer. TRAMETRE l’esmentat Pla a la Direcció General de Polítiques Ambientals de la 
Generalitat i a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), perquè emetin els informes 
preliminars preceptius, si escau. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord als següents ens locals: Ajuntament d’Alella, 
Ajuntament de Teià, Ajuntament de Premià de Mar, Ajuntament de Premià de Dalt, 
Ajuntament de Montgat, Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Diputació de 
Barcelona –Oficina tècnica d’avaluació i gestió ambiental-. 
 
A les següents entitats: Agrupació Catalana d’Enginyeries i Consultories Mediambientals 
(ACECMA), Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura a Catalunya (ADENC), 
Associació Catalana de Municipis i Comarques, Associació per a la Promoció del 
Transport Públic (PTP), Bicicleta Club de Catalunya (BACC), Catalunya Camina, Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, Col·legi de Geògrafs 
de Catalunya, Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, Col·legi 
Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, Ecologistes en Acció de Catalunya, 
Federació de Municipis de Catalunya, Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, Fundació 
RACC, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, P(A)T Prevenció 
d’Accidents de Trànsit, Adn Associació per a la Defensa de la Natura del Maresme. 
 
Als següents organismes de la Generalitat: Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre, Direcció General de Qualitat Ambiental, Direcció General de 
Transports i Mobilitat. 
 
Cinquè. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, el “Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Masnou 
2016-2021” que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament sense necessitat 
de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.” 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Llegida aquesta proposta, si em permet l’alcalde en un minut, comentaré que el Pla de 
mobilitat urbana sostenible de qualsevol municipi és un instrument de planificació que 
permet prendre mesures o el seu objectiu és definir estratègies de cara a un futur en el 
qual es promocionen els modes de desplaçament o de transport més sostenibles. És a 
dir, desplaçaments bàsicament a peu, en bicicleta i transport públic. L’objectiu és això: 
fomentar els modes de desplaçament més sostenibles i també comentar que el procés 
que ens ha portat avui a l’aprovació inicial d’aquest pla de mobilitat és llarg. Ha començat 
primer a l’empresa que va contractar la Diputació per fer aquest treball, aquesta proposta 
de pla va iniciar les feines amb una anàlisi dels documents que tenia. També amb dades, 
hem parlat abans d’aforaments, mirar aforaments, treballs de camp. Així ens plantem al 
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mes de juliol de 2015. Després es va fer un període de participació, hi va haver un 
esborrany de la diagnosi en el qual es va sotmetre a la participació ciutadana a través de 
tallers, d’unes activitats que ens desplaçàvem pel municipi mirant possibles punts febles 
dels nostres vials i també a través d’uns formularis que hi havia a la web. D’acord amb 
aquests tallers de participació es va tancar la diagnosi del pla. Ja al febrer del 2016 es va 
iniciar el pla d’acció i també es va tornar a obrir una altra fase de participació ciutadana a 
través de tallers i també de formulari web. I, finalment, tenim aquest document que 
portem a aprovació inicial i que romandrà en informació pública a l’espera de si hi ha 
al·legacions. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha intervencions? Senyor Suñé, té la paraula.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. El nostre grup creu que la proposta és positiva i va en la 
línia correcta. Inicialment, pensàvem votar afirmativament a la proposta i així vam 
posicionar-nos a la comissió; però estudiada la proposta detingudament, creiem 
imprescindible algunes garanties per part del Govern. Ens explicarem.  
 
Com vostès saben, el nostre grup va defensar la viabilitat i la necessitat de la ronda del 
Baix Maresme, els famosos laterals de l’autopista. I va ser l’únic partit que els va 
defensar. A les eleccions del 2011, tots els grups van fer campanya en contra i 
especialment els que avui són al Govern. Això va suposar, entre altres raons, però 
aquesta va suposar un gran desgast per al nostre Grup. Per això ens satisfà que el partit 
que formen el govern, CiU ara PDeCAT i ERC, especialment aquest darrer, canviïn la 
seva visió i ara acceptin els laterals com una solució, tal com aquest partit va defensar en 
el seu dia.  
 
Aquest extrem es manifesta clarament en el document resum que ens va lliurar en la 
comissió informativa, el punt 6.12, però en el document que avui durem a votació, el que 
estant presentant a votació, es fa esment específic a la pàgina 48, quan parla de la 
carretera Nacional-II, diu que està previst convertir aquest vial en una carretera més ben 
integrada al nucli urbà, desviant el trànsit de pas per la futura ronda del Baix Maresme. A 
la pàgina 76, quan parla de les actuacions proposades, hi diu creació d’un nou sistema de 
distribució dels trànsits interiors de la comarca en paral·lel a l’autopista C-32 entre 
Montgat i Pineda en diferents opcions alternatives per trams. A la pàgina 76, quan parla 
dels municipis que formen part de la comarca del Maresme es desplegaran plans 
directors urbanístics. El pla director de forma coordinada amb els projectes 
d’infraestructures concretarà les condicions dels projectes de viari comarcal 
complementari a l’actual autopista. 
  
A la pàgina 121, quan parla de mesures de pacificació per a la carretera Nacional-II, diu 
“el Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026, inclou certes 
recomanacions entre les quals figura el trasllat de la Nacional-II al corredor de la C-32. A 
la pàgina 132, quan parla de les actuacions corresponents al Pla territorial general de 
Catalunya i al Pla territorial parcial de la regió metropolitana de Barcelona diu: el nou 
sistema de distribució dels trànsits interiors de la comarca en paral·lel a l’autopista C-32 
entre Montgat i Pineda, amb diferents opcions alternatives per trams. Aquesta darrera es 
repeteix també a la pàgina 165, però en aquest cas ja com una actuació concreta quan 
defineix les actuacions concretes, que diu que és una actuació de prioritat alta a executar 
en un termini no superior als sis anys i amb un possible finançament per part de 
l’Ajuntament.  
 
Per acabar de reblar el clau, a la pàgina 230, el plànol 38 dibuixa clarament de color 
vermell les rondes de l’autopista, els laterals o corredors de la C-32, com vulguin dir-li, 
però les dibuixen. Tot i que les fan passar per Teià com si en cap cas afectés el Masnou.  
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Nosaltres hem après la lliçó, hem après la lliçó del que és defensar una idea per molt 
bona que tècnicament sigui, que no té diguérem el suport de la ciutadania. I, tot i que 
creiem que aquesta és una solució viable, demanem al Govern que davant el risc que 
suposaria contradir el criteri expressat per la ciutadania a les eleccions quan va decantar-
se per partits que no donaven suport a aquesta solució, fins i tot vostès, proposem que, 
d’acord amb el que estipula l’article 9.3 a del Reglament de participació, es realitzi una 
consulta popular no referendària d’iniciativa institucional convocada pel Govern municipal 
previ acord de la majoria simple del Ple per determinar si al Masnou estem d’acord amb 
aquesta actuació corresponent al Pla territorial general de Catalunya i al Pla territorial 
parcial de regió metropolitana de Barcelona al nostre terme municipal o simplement la 
rebutgem i, per tant, no la incorporem.  
 
Per aquest motiu, el nostre Grup no votarà afirmativament a aquesta proposta si no es 
manifesta en aquest plenari per part de l’alcalde, i abans de procedir a la votació, aquesta 
voluntat d’encetar aquesta consulta popular en un termini inferior a sis mesos des de la 
data d’avui. En cas que no hi hagi resposta o aquesta no sigui afirmativa els avancem 
que ens abstindrem a la proposta, alhora que obrirem converses amb la resta de forces 
per presentar una moció conjunta en aquesta línia d’acord amb el que estipula l’article 9.3 
B del Reglament de participació. Vull recordar-los que es tracta d’una competència plena 
de l’Ajuntament i, per tant, fer una consulta no només és legal sinó que és recomanable. 
Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Moltes gràcies. Si us plau, procedim al Ple. Té la paraula el senyor Màxim Fàbregas.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem abstenció a aquesta proposta. No sense 
abans agrair al regidor de Mobilitat la seva disponibilitat per informar-nos-en, en una 
reunió que vàrem mantenir fa una mica més d’un mes i, a més a més, enviant-nos 
informació relacionada. Però la complexitat de la proposta ha fet que no haguem disposat 
de temps suficient com per poder estudiar-la en la seva totalitat. No obstant, compartim 
algunes de les reticències que ha esmentat el regidor del PSC. I, més que compartir, en 
algun cas som absolutament contraris a algunes de les mesures que ell ha esmentat. 
Nosaltres rebutjàvem els laterals a l’autopista en el seu moment, els rebutgem ara i els 
rebutjarem en el futur i nosaltres sempre hem estat partidaris i hem fet campanya a les 
municipals, a les quals vostè feia referència, dient que la N-II no pot ser una carretera 
sinó que ha de ser una via cívica i mantenim aquesta mateixa intenció.  
 
Per això mateix, i atès que estem en un tràmit que és únicament d’aprovació inicial i que 
s’obre un període d’un mes durant el qual es podran fer al·legacions, hem optat per votar 
abstenció i continuar estudiant la documentació perquè, si ho considerem adient, 
presentar les al·legacions que corresponguin. 
 

El regidor ha fet també esment al procés participatiu, però no hem sabut trobar en la 
documentació quines són les propostes que es van adreçar al Govern, com a 
conseqüència d’aquest procés participatiu, quines van estar acceptades i quines van ser 
rebutjades i, en aquest darrer cas, les rebutjades, per quina raó es va desaconsellar la 
seva acceptació. I li agrairíem que quan pugui ens passi aquesta informació. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, per tancar el torn senyor, Quim Fàbregas té la paraula si no hi ha 
cap altra intervenció més. Endavant 
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El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies. Bé, vull agrair als grups que puguin votar a favor de la proposta d’acord de 
l’aprovació inicial del Pla de mobilitat del Masnou. Informar al company Màxim Fàbregas, 
crec que dins l’expedient hi ha un document que és la síntesi del procés participatiu. No 
obstant, ho revisaré i, en tot cas, si puc ampliar la informació la hi faré arribar.  
 
En relació amb l’aportació que ha fet el senyor Ernest Suñé, vull comentar que aquí, 
evidentment, el Pla de mobilitat, a part d’analitzar la mobilitat dins el Masnou, també 
agafa possibles inversions que tenen altres administracions previstes en el territori que 
ens afecten directament i les plasmen al document, però això no vol dir que el Govern 
actual, que promou aquest Pla actualment, estigui a favor o en contra d’aquesta ronda. 
En el seu moment, vostè ho ha dit clarament que ERC es va posicionar en contra; CiU, si 
no recordo malament, en el seu dia va fer el mateix i crec que la postura no ha canviat. 
Ara, això no treu que hi ha aprovat un Pla territorial de la Generalitat de Catalunya i un 
Pla territorial parcial de la regió metropolitana en què això està previst.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Suñé, alguna aportació més? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, no, no només hi estic d’acord amb el que està previst; però, tal com es plasma, 
l’Ajuntament accepta beneficiar-se en molts casos, tal com he exposat, es beneficia de la 
creació d’aquesta infraestructura. Només era fer aquest apunt. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem a la votació de l’aprovació inicial del Pla de 
mobilitat. 
  
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 12 vots a favor i 8 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (2 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i 
PSC-CP (2 regidors) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si em permeten, només volia comentar que jo crec que hi ha hagut un procés de 
participació molt positiu i que és un bon instrument, estem amb aprovació inicial per 
introduir millores, és un bon instrument per planificar millor el nostre municipi i pensar-lo 
sobretot per als vianants, per als veïns i veïnes del Masnou que puguem gaudir del nostre 
espai públic. Doncs continuem amb l’ordre del dia. 
 
11. Aprovació de la modificació del contracte de serveis de recollida de residus, 
neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas llegeix la proposta següent: 
 
“El 17 de juliol de 2014, el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’expedient de contractació i els 
plecs de clàusules administratives (PCA) i de prescripcions tècniques particulars (PPTP) 
per a l’adjudicació del contracte dels serves de recollida de residus, de la neteja viària, 
passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou.  
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El 14 de maig de 2015, el Ple municipal va adjudicar el contracte de serveis de recollida 
de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou a 
Corporación CLD, Servicios urbanos de tratamiento de residuos SL (en endavant CLD) 
per un import de 1.843.084,39 € anuals, IVA inclòs, i una durada de 4 anys des de l’acta 
d’inici del servei, amb possibilitat de pròrroga fins un màxim de 2 anys.  
 
El 21 de gener de 2016 es va formalitzar el contracte de serveis de recollida de residus, 
neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou.  
 
El 15 de febrer de 2016 es va signar l’acta d’inici dels serveis mitjançant la qual l’empresa 
CLD s’iniciava tots els serveis a excepció dels serveis de recollida selectiva de residus de 
les fraccions paper-cartó, envasos lleugers i vidre, que van iniciar l’1 d’abril de 2016. 
 
En data 8 de setembre de 2017, el tècnic de Manteniment i Via Pública ha emès un 
informe justificatiu de la necessitat de modificació del contracte, atès que durant el primer 
any de contracte s’ha produït un increment notable de la recollida selectiva de residus del 
municipi degut, sobretot, al canvi de model de gestió de la recollida de les fraccions 
d’envasos lleugers, paper-cartró i vidre que fins el 31 de març de 2016 prestava, via 
delegació de competències, el Consell Comarcal del Maresme, i proposa la modificació 
del contracte vigent actualment. 
 
Mitjançant escrit de data 8 de setembre de 2017, es va trametre a l’empresa adjudicatària 
del servei, Corporación CLD. Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos S.L l’informe 
justificatiu, donant-los un tràmit d’audiència de 5 dies hàbils perquè formulessin les 
al·legacions o consideracions que estimessin oportunes. 
 
En data 12 de setembre de 2017, l’empresa va presentar al registre general de 
l’ajuntament (registre d’entrada E-2017/009694) escrit acceptant la proposta i manifestant 
el seu interès i conformitat a la modificació del contracte. 
 
Vist l’informe conjunt de secretaria-intervenció que consta a l’expedient.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer. Aprovar la primera modificació del contracte del servei de recollida de residus, 
neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou adjudicat a 
l’empresa Corporación CLD, Servicios urbanos de tratamiento de residuos, SL, consistent 
en l’augment dels serveis de recollida de desbordaments, amb un reforç a l’estiu, 
incrementant la freqüència de la recollida de la fracció d’envasos i regularitzant el servei 
de recollida dels contenidors tipus iglú. Aquesta modificació suposa un 8,83% del preu 
anual d’adjudicació descrita en l’informe del tècnic de Manteniment i Via Pública de data 8 
de setembre de 2017, i que sigui efectiva a partir de l’1 d’octubre de 2017.  
 
L’import anual de la modificació del contracte és de 162.833,90€, IVA inclòs, que anirà a 
càrrec a l’aplicació pressupostària MS.16210.22700, Recollida de residus, o a la que 
s’habiliti al seu efecte per als exercicis posteriors. 
  
L’import de la modificació del contracte durant l’any 2017, de l’1 d’octubre al 31 de 
desembre, és de 37.962,08€, IVA inclòs, que anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària 
MS.16210.22700, Recollida de residus. 
 
Segon. Aprovar la despesa derivada de la modificació del contracte, i que s’expressa al 
punt primer dels acords del Ple, condicionada a l’existència de crèdit per als exercicis 
posteriors, i amb càrrec a la partida que s’habiliti al seu efecte. 
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Tercer. Facultar a l’Alcalde per a l’execució d’aquests acords, i especialment, per a la 
formalització en document administratiu de la modificació aprovada. 
 
Quart. Notificar el present acord a l’empresa Corporación CLD. Servicios Urbanos de 
Tratamiento de Residuos S.L, i citar-los en dia i hora que oportunament se’ls hi 
comunicarà, per a la formalització de la modificació aprovada. 
 
Cinquè. Publicar la modificació del contracte al perfil de contractant.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Obriríem un torn de paraules. Senyor De las Heras 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Com vam manifestar en un ple anterior, ja fa uns mesos, hi 
havia una sèrie de deficiències en el servei de neteja que feia que s’acumulessin en llocs 
localitzats del poble sobrecàrregues, excessos d’escombraries, etc., que estaven 
provocant un disfuncionament del servei. Un servei que, per altra banda, nosaltres vam 
recolzar en el nou contracte quan es va licitar, en nom de la millora del que havíem tingut 
fins ara. Aquesta rectificació o aquesta subsanació que es podria dir que es fa avui, 
ampliant el servei, està destinat a millorar aquells punts que no funcionen i pensem que 
va en la bona línia, que és el que demanda la gent del Masnou: tenir un poble ordenat, un 
poble net i un poble al més agradable possible. Serà convenient no abaixar la guàrdia 
perquè aquesta revisió possiblement s’haurà de tornar a revisar en uns mesos. Llavors, el 
que interessa és estar-hi molt a sobre per evitar que s’endarrereixin molt més aquestes 
actuacions. I buscar el que seria l’eficiència màxima del servei. El nostre vot serà a favor.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Senyor Suñé, té la paraula.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies. Bon vespre de nou, intentaré ser, novament, breu. Estem davant de la 
constatació d’un nou fracàs. De nou, un projecte d’ERC i CiU cal refer-lo, modificar-lo, 
adaptar-lo a la realitat. Un projecte que a El Masnou Viu del mes passat vostè confessava 
que era ple de limitacions, les que vostès van voler, i per què? Els puc dir, mirant-los a la 
cara, que ja els vaig advertir. Les limitacions de la concessió és el resultat dels plecs que 
vostès van elaborar.  
 
Mentre els elaboraven van mantenir dos contactes. El primer per lliurar-me la proposta: 
dos documents, l’estudi tècnic i l’estudi econòmic per la determinació de necessitats i el 
plec de prescripcions tècniques. Els dos documents eren extensos, 58 i 92 pàgines a 
doble cara més annexos, i feien referència a qüestions tècniques complexes. Tot i així, 
els vam llegir, els vam analitzar i vam elaborar un document de 10 pàgines amb 
observacions, la majoria molt importants, que els vam lliurar a la segona reunió i darrera 
que vam tenir. El resultat es va obviar en la seva totalitat. Vostès van tirar pel dret i van 
dur els plecs al plenari i es van aprovar al juliol del 2014. Nosaltres vam abstenir-nos 
després de presentar 40 esmenes, la majoria de les quals van ser rebutjades. Sap què 
deien les esmenes que vam presentar? Permeti’m que llegeixi una part de les 
conclusions: Tot i el poc temps que hem disposat per poder analitzar detingudament la 
voluminosa documentació facilitada pel Govern del Masnou, una primera lectura detecta 
greus errades i mancances evidents que, si no es corregeixen dificultaran el nostre vot 
favorable. Es tracta d’un document complex i feixuc ple de judicis de valor i observacions 
no contrastades. I també amb mancances importants relatives a necessitats exigides que 
dificultaran, primer, la capacitat de les empreses licitadores de presentar propostes i, 
segon, la capacitat del serveis tècnics de l’Ajuntament per avaluar-les. Fel que suposarà 
segurament discrepàncies entre licitadors i recursos per disconformitat amb les decisions 
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de la mesa, que allargaran sine die la posta en marxa del servei i que, quan aquesta es 
dugui a terme, generaran conflictes de difícil resolució amb l’empresa concessionària. 
Existeix una clara disfunció entre l’estudi tècnic i dimensionament dels serveis elaborat 
per l’empresa LOVIC per encàrrec de l’Ajuntament i que havia de servir per confeccionar 
el plec amb el document que ens presenten, ja que s’incorporen serveis no avaluats o 
simplement ni tan sols han estat previstos. Creiem que els costos globals dels serveis 
reclamats no s’ajusten, en cap cas, a l’import definit com a pressupost màxim del 
contracte, ja que s’infravalora els preus dels serveis en alguns casos o simplement no es 
té en compte pel fet que no s’ajusta el que s’estipula a la clàusula 7.2, paràgraf 4 dels 
plecs administratius, que diu, que porta implícit tots aquells conceptes necessaris per a la 
realització del servei. Llavors ja els vam advertir que hi havia un desfasament econòmic 
que voltava els 200.000 € i en un desig al plenari els vaig dir: jo espero equivocar-me. Jo 
els dic de tot cor que espero estar equivocat. És a dir, no em costaria res admetre més 
endavant si les meves argumentacions i la meva creença estava fonamentada en un 
error. Escolti, li dic sincerament: tan debò m’equivoqui, perquè el que jo vull, igual que el 
meu Grup, és que això tiri endavant d’una vegada. Acta de Ple 17/07/14 pàgina 12.  
 
I no era una queixa, val a dir, vostès, com sempre fan, no admeten que des de l’oposició 
es puguin fer aportacions i ens menystenen, a alguns més que a altres, certament. Però, 
en definitiva, la seva presumpta superioritat moral els acaba passant factura. I tan certa 
és aquesta afirmació que a la mateixa pàgina, un paràgraf més avall, els deia: encara 
estic esperant que soni el meu telèfon. No sé si és perquè ha seguit instruccions d’algú o 
perquè ha sortit d’ell. Jo, això el Govern ho valorarà; però jo li asseguro, senyor alcalde, 
que hem perdut una oportunitat històrica. Li asseguro, perquè a poc que haguessin fet un 
esforç segur que el nostre vot hagués anat en un altre sentit. Creiem que aquest plec 
podrà salvaguardar jurídicament l’Ajuntament, però creiem també que perjudica de forma 
evident el municipi en alguns temes. I, de forma sensible, alguns barris que, 
incomprensiblement al nostre entendre i al nostre humil entendre, queden fora de la 
neteja ordinària. Nosaltres calculàvem que mancaven aproximadament 200.000 €.  
 
El Govern no va respectar els estudis ni la consultora, no va fer cas a l’oposició. El 
resultat del concurs es va endarrerir, per tal com vam intuir discrepàncies entre licitadors i 
recursos per disconformitat amb les decisions de la mesa, que va allargar sine die la 
posada en marxa del servei. I el servei, amb les mancances que vam assenyalar, es 
presta de forma deficitària. El poble està més brut que mai i el servei de recollida no ha 
millorat gaire i vostès en son els únics responsables. Avui rectifiquem una part del nyap, 
però aquest ens acompanyarà encara durant un temps. En tot cas, el nostre Grup, per 
responsabilitat, hi votarà a favor, per garantir la millora de la prestació d’aquests serveis. 
Millora que considerem molt allunyada del que realment necessitem a la nostra vila. 
Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyora Crespo, té la paraula.  
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde, bona nit a tothom. Jo seré encara més breu que el senyor Suñé, 
per no avorrir. Només vull anunciar que el nostre Grup votarà en contra d’aquesta 
modificació de la pròrroga del servei de neteja, perquè bé sabem que el Govern treballa 
aquest tema des del mes de maig. Nosaltres ens assabentem d’aquests treballs dos dies 
abans de la comissió informativa. El Govern opta per donar més diners a una partida d’un 
contracte, nosaltres entenem que una altra manera de treballar és ser curosos amb el 
compliment que l’empresa concessionària té per complir el contracte. I, per tant, si no 
compleix sanciona. Coincidíem amb el company del PSC en què la redacció de les bases 
va ser molt desafortunada. Realment, es van tenir molt poc presents les esmenes que es 
van fer des de l’oposició. Nosaltres vam insistir en el tema de les freqüències, que és un 
dels temes punyents d’aquest nou contracte del servei de neteja i, per tant, entenem que 
s’ha perdut una oportunitat i que hi ha una conseqüència directa amb el que és un tema 
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molt sensible en el poble i en el qual tothom està d’acord, que no és un servei que 
satisfaci gairebé a ningú. Per tant, entenem que, bé, aquests temes que, a més, 
segurament van més enllà d’un mandat, s’han de treballar d’una altra manera, s’ha de 
treballar amb una implicació de tothom, perquè segurament tindrem responsabilitats, tots i 
totes, en el compliment d’aquests treballs. Per tant, malauradament, el nostre grup en 
aquesta ocasió hi votarà en contra.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Endavant. 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Avancem que ens abstenim en aquest punt, però no ho volem fer sense fer el que ja 
portem fent des de fa bastant temps, sobretot quan es parla en serveis públics, i encara 
més en serveis públics amb una quantitat de diners en joc tan gran com aquest. 
Recordem que és el servei al qual es destinen més diners del pressupost municipal. Ens 
agradaria recordar que hi ha altres maneres de gestionar aquest serveis que no són 
necessàriament a través d’empreses privades. No volem que l’Ajuntament segueixi 
contribuint en beneficis privats amb unes dimensions tan grans de capital i, per tant, 
només vull recordar que existeix la municipalització de serveis, que es poden fer estudis 
per municipalitzar els serveis que moltes vegades s’ofereixen un servei millor i més 
econòmic i els diners que ara van a beneficis d’una empresa privada poden revertir al 
poble. Només això.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, moltes gràcies. Senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies. Per anunciar que el nostre grup votarà a favor de la proposta. Si bé no volem 
deixar de dir que, com una mica d’autocrítica, en la presentació de la proposta o en el seu 
redactat no hagués estat malament, perquè realment el que es confirma és que les coses 
fins ara no s’estan fent bé. Quelcom que mai han reconegut, tot i les preguntes i 
preguntes i preguntes que han fet els grups que no formen part de l’Equip de Govern, 
rere ple, rere ple, rere ple. Tot eren excuses, tot era tal, el compliment ja es mirarà; però, 
bé, mai van reconèixer que, efectivament, aquest plec de condicions per al nostre 
municipi no era el més adient. No sé si encara estarem a temps o no estarem a temps o 
ho desitgen o no desitgen d’aquesta escombrada popular que ja està convocada per 
Facebook. Jo no sé si és que tanta pressa és perquè volen intentar reduir la presència 
massiva que es preveu dels ciutadans en vista que els seus governants no fan el que 
toca, no fan les coses. Bé, doncs s’estan organitzant de forma paral·lela; però, bé, 
esperem que finalment tot quedi en una anècdota i que no siguin els ciutadans els que 
hagin d’escombrar els seus carrers i que sigui l’Ajuntament qui ho faci.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Quim Fàbregas, té la paraula.  
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Simplement per agrair a tots els grups, diguem-ne, que votaran a 
favor de la proposta, fins i tot o encara que siguin sís crítics, són d’agrair. També la CUP, 
que s’abstindrà. De tota manera, el senyor Ernest Suñé ha fet una reflexió i ha parlat de 
fracàs del contracte aquest. Jo vull recordar que jo vaig ser regidor de Manteniment en 
una primera etapa, que vaig finalitzar, si no recordo malament, era al juny del 2007. Que 
quedava un any de contracte, que en aquest any no es va aconseguir fer uns plecs i que 
al final d’aquell mandat que era al mes de maig del 2011. El mes de maig del 2011, 
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aquest Ple va aprovar, declarar desert un procés de licitació. Un procés de licitació amb 
uns plecs que s’havien fet molt ambiciosos, si vols tu, en els quals es preveia soterrar una 
gran part dels contenidors del Masnou; però, malauradament, quan va quedar desert 
devia ser que el que era l’estudi tècnic que suportava el plec tècnic i la partida 
pressupostària que havia de servir per prestar aquest servei que s’havia definit en el plec 
tècnic no concordaven, probablement, i hi havia menys recursos econòmics dels que hi 
haurien d’haver hagut.  
 
Volia comentar, aquest plec que tenim ara o aquest contracte que tenim ara, jo no vaig 
ser el regidor que el va impulsar, els plecs; però m’imagino jo que, quan es va encarregar 
l’estudi, aquest estudi devia preveure tota una sèrie de serveis i els devia valorar. I 
m’imagino que en el moment de ja posar-ho blanc sobre negre i portar-ho a aprovació, 
doncs, com sempre, tens unes limitacions pressupostàries. I es va ajustar i la veritat és 
que és un contracte, abans s’ha comentat, el més gran que té l’Ajuntament. Un contracte 
molt complex, que hi treballa molta gent en molts horaris ─dissabtes, diumenges─ i cal 
una certa flexibilitat, perquè és veritat que hem detectat, amb el pas d’aquest primer any, 
que hi ha alguna deficiència en el contracte i amb aquesta modificació intentarem posar-
hi solució. Intentarem. Esperem que sigui realment per millorar aquesta modificació, 
perquè sinó no la faríem.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Suñé, molt breument, si us plau.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, molt breu. Efectivament va quedar desert, però va quedar desert perquè les empreses 
que es van presentar no complien amb els requisits que els vam demanar. 
Administrativament, no van complir i va quedar desert. Va ser un plec amb un criteri molt 
exigent i no va sortir. Això ha passat amb altres concursos. És a dir, aquí estem parlant 
d’un concurs que tenia unes mancances que van ser posades damunt la taula i, bé, ens 
trobem on ens trobem per això. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si no ho recordo malament va durar quatre anys això, més o menys. Si 
em permeten, només una reflexió per tancar el tema. La modificació d’aquest contracte té 
unes limitacions que és el mateix contracte i, per tant, té unes limitacions jurídiques que, 
dissortadament, estem obligats a complir. Crec que s’ha fet una molt bona feina, no ha 
estat fàcil. És un tema complex, com vostès saben i que un dels compromisos que 
m’agradaria anunciar, doncs, que crec que aquestes coses, amb les explicacions que ha 
fet de la interpretació que ha fet el senyor Suñé i el senyor Quim Fàbregas, necessiten 
temps, necessiten treballar-ho amb temps i, per tant, una de les coses que ens agradaria 
a partir d’ara és començar a definir, encara que aquest contracte falti dos anys i escaig, 
dos anys i mig, doncs, començar a definir, primer de tot, un model de gestió dels residus 
al Masnou que ens comporti una nova licitació, que s’ajusti a les necessitats i crec que és 
un tema complex, com ho reflecteix tota la història que hi ha hagut al voltant d’aquest 
tipus de contracte. I esperem que ens en sortim. Doncs passem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 16 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 (2 
regidors), 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. 
 
El Grup Municipal CUP-PA (2 regidors) s’absté. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara tractaríem un tema d’urgència. Per defensar la urgència, senyor Quim Fàbregas, molt 
breument, si us plau. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, alcalde. Primer de tot, abans de defensar la urgència m’agradaria deixar palès 
que no m’agrada portar temes així directament al Ple i que demano disculpes als 
companys d’aquest plenari perquè crec que hauríem d’haver seguir el procediment 
habitual. L’únic que, en aquest cas, el dia 30 de setembre finalitza el contracte de 
jardineria de l’Ajuntament del Masnou i, diguem-ne, l’hem de prorrogar per tal que l’1 
d’octubre tinguem el servei en funcionament.  
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta. 
 
Resultat de la urgència: Aprovada per 16 vots a favor, 2 vots en contra i 2 vots 
d’abstenció. 
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), 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. 
 
El Grup Municipal CUP-PA (2 regidors) s’absté. 
 
Aprovació de la 2a pròrroga del contracte "servei de manteniment i neteja dels 
parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, esporga i tractament 
fitosanitari de l'arbrat del municipi del Masnou" 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas llegeix la proposta següent: 
 
“ 
1. En data 19 de juliol de 2012, el Ple de l’Ajuntament va acordar, entre d’altres, 

l’adjudicació del contracte del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins 
municipals, jardineres, parterres i talussos, així com l’esporga i els tractaments 
fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, a UTE Jardines Masnou (formada per 
les societats Gruporaga S.A.i Innovia Coptalia S.A.U) per import de 1.510.407 €, IVA 
exclòs.  
 

2. En data 25 de setembre de 2012, es va signar el contracte de serveis de manteniment 
i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, així com 
l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, entre la 
UTE Jardines Masnou i l’Ajuntament del Masnou. La vigència del mateix és de quatre 
anys, a comptar des l’1 d’octubre de 2012, amb la possibilitat de dues pròrrogues 
anuals, obligatòries per l’adjudicatari. 
 

3. En virtut de l’acord de Ple de 22 de setembre de 2016 i de l’escriptura de cessió 
formalitzada entre la UTE Jardines Masnou i Innovia Coptalia S.A.U en data 30 de 
setembre de 2016, es va aprovar, entre d’altres, la formalització de la cessió de la 
titularitat del contracte, i la pròrroga per un any dels serveis de manteniment i neteja 
dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, així com l’esporga i els 
tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou a favor de l’empresa 
Innovia Coptalia S.A.U amb NIF. núm. A63001705.  
 

4. En data 30 de setembre de 2017, es donarà per finalitzada la primera pròrroga, i per 
tant el contracte de serveis de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, 
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parterres, talussos i jardineres, així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de 
l’arbrat del municipi del Masnou, a no ser que el Ple de l’Ajuntament acordi aprovar la 
segona pròrroga anual que estipula el contracte. 
 

5. En data 11 d’agost de 2017, el Sr. Antonio Corbi Cantabella, com a representant legal 
de l’empresa Innovia Coptalia S.A.U, ha presentat la justificació econòmica de les 
millores no executades durant els 4 anys de contracte i pendents d’executar abans del 
31 de juliol de 2017. 

 
6. En data 20 de setembre de 2017, la tècnica auxiliar de paisatge emet informe favorable 

sobre les millores que quedaven pendents i que calia executar abans del 31 de juliol de 
2017 dels 4 anys del contracte de serveis de manteniment i neteja dels parcs, jardins 
municipals, parterres, talussos i jardineres, així com l’esporga i els tractaments 
fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou. 

 
7. En data 20 de setembre de 2017, la tècnica auxiliar de paisatge emet informe referent 

a la justificació de les millores que s’havien d’executar durant la primera pròrroga del 
contracte. 
En l’informe, es menciona que resta pendent d’executar del primer any de pròrroga, el 
següent: 
 

 Esporga: No es dóna el vist i plau a l’esporga. Tot i ser coneixedors que es va 
realitzar la campanya d’esporga corresponent a aquest període, no s’ha presentat 
cap document que justifiqui la relació de carrers i unitats d’arbres esporgats així 
com les tales. 
 

 Xarxa de reg: Resten pendents 8.649,76€ que passen a incorporar-se al 
pressupost de les millores de la segona pròrroga. 

 

 Reposició de planta: Resten pendents 3.592,91€ que passen a incorporar-se al 
pressupost de les millores de la segona pròrroga. 

 

 Reposició d’arbres i arbustos: Resten pendents 68,81 € que passen a 
incorporar-se al pressupost de les millores de la segona pròrroga. 
 

 Tractaments preventius i curatius de les palmeres: No es dóna el vist i plau en 
aquest apartat. No han aportat cap document que justifiqui aquesta millora. 
 

 Conservació les gespes: Resten pendents 544,91 € que passen a incorporar-se 
al pressupost de les millores de la segona pròrroga.  

 

 Hores addicionals de personal: Es fa la següent observacions:.  

Hores d’oficial de jardineria:372h. 
 Hores d’auxiliar de jardineria: 128h. 

 
8. Segons la clàusula cinquena del contracte aquest es pot prorrogar anualment fins a 

un màxim de dues prorrogues. Atès que el proper dia 30 de setembre de 2017 
finalitzarà la primera pròrroga i que l’Ajuntament no disposa de mitjans propis per 
exercir aquestes tasques es considera adient que es prorrogui el contracte un any 
més, és a dir, fins el 30 de setembre de 2018, tenint en compte que fins a la data la 
prestació del servei ha estat correcta. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Articles 9, 23.3, 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
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2. Contracte del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, talussos i 
jardineres així com de l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del Masnou. 

 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:  
 
Primer. Aprovar la liquidació de les millores efectuades dels quatre primers anys del 
contracte (2012-2016), segons informe tècnic de data 20 de setembre de 2017. 
 
Segon. Aprovar les modificacions de les millores negociades entre l’Ajuntament i 
l’empresa Innovia Coptalia S.A.U relatives al primer any de pròrroga (2016-2017), segons 
informe tècnic de 20 de setembre de 2017. 
 
Tercer. Aprovar la liquidació de les millores efectuades del primer any de pròrroga (2016-
2017), segons informe tècnic 20 de setembre de 2017. 
 
Quart. Requerir l’execució de les millores pendents del primer any de pròrroga (2016-
2017) per import de 3552,21€, i que s’hauran d’executar abans del 31 de desembre de 
2017, en el cas que no ho hagi executat i justificat abans de la data que s’aprovi la 
segona pròrroga. 
 
Cinquè. Aprovar la segona pròrroga del contracte del servei de manteniment i neteja dels 
parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, esporga i tractament fitosanitari 
de l'arbrat del municipi del Masnou, per un any més, fins el 30 de setembre de 2018, per 
un import de 431.976,36 € anuals, IVA inclòs, i amb càrrec a la partida pressupostària 
MS.17100.22700, Serveis de jardineria, per la quantitat de 107.994,09 €,corresponent als 
mesos de l’exercici 2017 i per la resta de 323.982,27 € condicionat a l’existència de crèdit 
al pressupost de l’exercici 2018, condicionada a l’execució de les millores pendents del 
primer any de pròrroga (2016-2017) per import de 3552,21 €. 
 
Sisè. Advertir que en el cas que no s’executin les millores pendents abans del 31 de 
desembre de 2017, es podrà exigir el seu compliment amb càrrec, si s’escau, a la 
garantia del contracte. 
 
Setè. Notificar aquests acords a Innovia Coptalia S.A.U adjuntant còpia dels dos informes 
tècnics de dates 20 de setembre de 2017.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyor Suñé, té la paraula.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies. Bona nit. Primer, volia dir que, a diferència d’altres serveis, aquest creiem que 
funciona relativament bé per l’import que hi destinem. Tot i que el nostre grup ha estat 
força crític amb la gestió de les millores i obligacions que l’empresa concessionària es va 
comprometre en el moment de la concessió. Hi ha hagut un cert retard, entenem que per 
part del Govern s’està, en aquest cas, fent el possible. Nosaltres hem reclamat en alguna 
ocasió que aquells compromisos que l’empresa es va comprometre a tirar endavant fos 
sancionada per no complir-los. A més d’exigir el seu compliment és un tema que el 
Govern té sobre la taula o, en tot cas, hauria d’estudiar; però creiem que val la pena votar 
a favor del que seria renovar la continuïtat d’aquest servei. Moltes gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyora Crespo, té la paraula. 
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La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres, en la línia del que hem comentat en la modificació 
del contracte de neteja, en aquest cas també votarem en contra, perquè el que ens 
preguntem és: una empresa que en quatre anys no ha presentat un informe 
d’actualització de les millores a les quals està obligada per contracte, és digne de la 
confiança d’aquest Ajuntament? Preguntem. Sabem que és un tema sensible, sabíem 
que des del 30 de setembre s’acabava el contracte, la urgència és que és per nosaltres 
injustificable. Perquè són dates que se saben amb molts mesos d’antelació i que no 
podem anar d’aquesta manera sense muntar ni un expedient administratiu i tothom a 
córrer a última hora a fer els informes. Pensem que no són maneres de treballar i que el 
servei de neteja, doncs, mereix una revisió global en tots els seus vessants. I ens 
estimaríem més poder treballar d’una altra manera. Gràcies  
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP alguna intervenció? Per part de C’s? Senyor Quim 
Fàbregas, breument, si us plau. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies. Per donar la raó a la senyora Elena Crespo. A mi també m’agradaria treballar 
d’una altra manera. Ja he demanat disculpes abans quan he justificat la urgència. Jo crec 
que no és manera, és evident que fa mesos que sabem que el 30 de setembre acaba 
l’actual primer any de pròrroga. També és veritat que fa un any vam aprovar aquí que 
l’empresa tingués fins al 31 de juliol per executar les millores. Què va passar? Que el dia 
31 de juliol va entrar un escrit, em sembla que demanava uns dies de pròrroga. Total, que 
l’informe, tal com crec que està en l’informe de la tècnica, la justificació de les millores, va 
arribar el dia si no recordo malament l’11 d’agost. La tècnica em sembla que agafava 
vacances aquell mateix dia i quan ha tornat no ha tingut temps material de mirar la 
justificació, que és una mica complex, i de poder emetre els informes i per això no va anar 
amb el tràmit que hauria d’haver anat. De tota manera, li haig de donar la raó.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passem a votar la proposta.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 16 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 (2 
regidors), 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. 
 
El Grup Municipal CUP-PA (2 regidors) s’absté. 
 
12. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió 
anterior 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I ara passaríem a l’apartat de respostes i preguntes, contestes de l’Equip de Govern. Hi 
ha alguna resposta pendent, senyores i senyors del Govern? No? Doncs passaríem a les 
preguntes adreçades a l’Equip de Govern.  
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13. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Avui hem de tractar temes importants i bé començarem per un 
tema important. Anem a parlar dels grafitis. És un tema prou important per aquest poble 
com per començar el torn de preguntes per aquest regidor. Anem a parlar dels grafitis en 
aquest poble. No és la primera vegada que en parlem però toca tornar a parlar del tema.  
 
En el seu dia en el senyor Joaquim Fàbregas li vaig fer una exposició fotogràfica de les 
que de tant en tant faig quan volto pel poble, i bé d’un temps cap aquí la inundació de 
grafitis de tot tipus està malbaratant mobiliari públic recient estrenat, recient pintat com és 
el cas del passeig marítim i com son altres zones, mobiliari finques privades, etc. I clar, 
arribem a un punt que ho fem alguna actuació tipus com les que va fer en el seu moment 
o millorada. Jo penso que hauria de ser bastant millorada i més contínua en el seu temps. 
En el seu temps ja es va fer una actuació contra el grafitisme aquí al poble per part 
d’aquest govern. Crec que la continuïtat s’ha deixat de la mà i s’ha tornat a escapar el 
tema i son temes que criden uns als altres i és un tema que va empitjorant el paisatge 
urbà del poble en detriment de béns públics i de béns privats.  
 
Penso que per solucionar aquest tema, jo li demanaria dins d’unes línies fer una proposta 
que és consensuar un pla d’actuació per la neteja del grafiterisme en el poble. Un pla 
d’actuació consensuat entre l’equip polític i l’equip tècnic de l’ajuntament i la participació 
dels regidors. Un pla que contemples la vigilància, la identificació no és molt difícil amb 
una certa constància però s’ha de fer una certa constància i unes mides coercitives. Les 
mides coercitives han de ser prou importants com per retreure a qui vulgui pintar el poble, 
se li treguin les ganes i ho faci a casa seva o se’n vagi a un altre lloc. Jo li proposaria 
crear un grup de treball, treballar el tema i en un període d’un parell de mesos enllestir-ho 
i posar-ho en marxa. Aquesta seria una de les peticions que li faria al senyor alcalde.  
 
La segona, li volia comentar sobre l’1 d’octubre. Abans vostè ha fet una exposició i ha 
parlat. Jo tenia vàries preguntes, algunes d’elles han estat contestades a la Junta de 
Portaveus que hem tingut, altres no i encara que hagin estat contestades les tornaré a 
demanar aquí.  
 
L’1 d’octubre ha estat declarat il·legal perquè no es correspon amb la nostre legislació i la 
nostre constitució, és a dir, vostè és coneixedor i hauria de ser un complidor de la llei. 
Complidor de la llei en tots els seus aspectes, els que li agraden i els que no li agraden, 
complidor de la llei com ho va haver de ser que degut a una sentència d’un tribunal, va 
restituir la bandera del nostre municipi, la bandera espanyola que durant 18 plens li vaig 
recordar que l’havia de posar i que avui després d’uns dies de la Diada, una reposició i de 
nou ara ens trobem que no hi és. És a dir, està incomplint una sentència judicial. Li 
recomano que no ho faci perquè això no és bo. No és bo per vostè especialment. Jo li 
recomano que compleixi la llei com està manat per tothom.  
 
Hem preguntat a la Junta de Portaveus per el decret d’alcaldia, aquell decret d’alcaldia de 
suport a l’1 d’octubre. El decret el vam conèixer pel twitter que sortia firmant-lo i vam dir, 
ostres, és graciós això perquè avui dia no es firma res. Avui dia els decrets son 
electrònics, però bé suposo que per la foto queda millor en boli o en ploma que no enviant 
un password perquè li autoritzi el decret, deu ser una mica l’estètica, la poesia de la foto. 
Llavors hem demanat si aquest decret havia estat validat o no perquè això veure-ho en 
un boli avui dia no hi és. Ja sé que hem preguntat i no. Hem preguntat anteriorment, ja ha 
preguntat el meu company pel número de decret, etc. I bé ens agradaria quan es pugui ja 
ens faran arribar la còpia corresponent.  
 
Després volia comentar-li que s’està fent repartiment il·legal de propaganda d’un 
referèndum que ha estat anul·lat per el Tribunal Constitucional. Vostè ha de vetllar pels 
interessos de tots els veïns del municipi, tan els que estan d’acord amb vostè com els que 
no ho estan. Quan hi ha unes eleccions normals seiem els partits polítics, fem un sorteig 
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d’espais, repartim, uns votem una cosa els altres per altra, unes propostes...Aquí és el 
referèndum del sí o el sí. He vist algun cartellet del no a premsa perquè algú deu pensar, 
que algú posi no, perquè sinó això semblarà un referèndum unilateral de independència, 
que de facto és el que han portat a terme amb una disfressa democràtica els polítics del 
Parlament. Li demano que vetlli per això i que compleixi la llei com és a seva obligació, no 
li faig que faci coses contar llei, al contrari, només li demano que compleixi la llei. 
 
Després ahir va enviar un correu als empleats d’aquest municipi, donant aquest 
ajuntament, per donar permís perquè anessin a manifestar-se davant la situació 
d’excepció que ens ha definit vostè que s’està vivint en aquests dies, excepcional. Doncs 
jo penso que ha comés un error molt gros. I m’explico. En benefici d’uns i en contra dels 
altres, quan vostè com alcalde d’aquest ajuntament i d’acord amb les seves conviccions 
polítiques, que jo respecto i no comparteixo, diu a uns empleats: podeu anar si voleu a 
Barcelona a donar suport, està dient als qui no volen anar, qui son, com es diuen i on 
seuen. I això és així, això és així i això trobo que és per part seva una greu i una molt 
greu injustícia. Dit això li demanaré perquè vostè no sé si té la potestat com a 
responsable polític de l’ajuntament per disposar de les hores de feina o no. Hi ha uns 
convenis, uns horaris que complir i demés. Jo li demanaria les hores, no els noms dels 
empleats que no m’interessen perquè no va contra ells el que estic parlant, sinó és un 
tema del que el responsabilitzo a vostè. Li demano les hores consumides amb aquest 
acte, que el secretari d’aquest ajuntament en les quantifiqui en les seves corresponents 
prorrogates, seguretat social i demés, ho ha de fer si ens unes hores perdudes son 
perfectament quantificables. Vull saber l’import d’aquestes hores consumides del 
pressupost de tots els masnovins i vull una explicació d’aquest gasto. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Espero resposta a les meves peticions, senyor alcalde. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Tindrà les respostes oportunes, senyor de las Heras. Moltes gràcies, continuem amb el 
torn de preguntes. Senyora González té la paraula, endavant. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Bona nit, senyor alcalde, gràcies, bona nit a tothom. Les meves intervencions van 
dirigides a altres temes i començarem per la regidora Noemí Condeminas.  
 
És referent a la comissió informativa del passat dia 13, vaig passar nota d’una consulta 
que volia fer referent a la renda garantida ciutadana. Tenim coneixement que a partir del 
dia 15 d’aquest mes de setembre es començava a aplicar i volíem saber com s’està 
desenvolupant actualment al municipi. Si s’ha començat a sol·licitar i quantes sol·licituds 
hi ha hagut d’aquesta prestació? Si hi han hagut els recursos suficients i si ha rebut el 
suport que la Generalitat deia que donaria per desenvolupar aquesta nova activitat, 
aquesta nova prestació. Que si el departament en concret d’afers socials d’aquí del poble 
ha rebut la pertinent formació tècnica que també es va comprometre la Generalitat a oferir 
i bé aquestes eren les consultes en aquets tema concret.  
 
Per una altra banda, i torno a reiterar com en altres plens, expressar la meva preocupació 
per la situació que tenim al nostre poble que és extensiva de molts masnovins pel tema 
de neteja. Avui en concret hem parlat d’aprovar una modificació del contracte d’aquest 
servei per ampliar la seva tasca. Així i tot voldria fer constar una sèrie de fets perquè es 
tinguessin en compte.  
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En concret al Masnou alt tenim incidències dia sí i dia també amb els contenidors de 
Ramon i Cajal desbordats i un d’ells precintat amb tanques de protecció ja fa bastants 
mesos. I això és un problema greu i a més estèticament, en qüestió salubre en altres 
aspectes també.  
 
A l’avinguda Pau Casals a l’alçada de la Plaça Ramon i Cajal, hi ha un forat a la calçada 
que porta així protegit amb una balla també blava de l’ajuntament, no menys de tres 
setmanes. Aquell forat està ja fa dies, i la tanca segueix. Clar, són incidències que poden 
provocar accidents a persones inclús a nivell de trànsit també provoca problemes, pot 
arribar a provocar-les. Per tant s’hauria de tenir en compte.  
 
Per una altra banda, aquest estiu hi ha hagut uns quants casos d’aparicions de rates 
sobretot pel parc de Pau Casals i manifestat per diferents veïns del poble, per tant és una 
cosa que s’hauria de tenir molt en compte. Ja sabem que l’estiu sempre es propici a 
aquest tema però sobretot tenir en compte el tema de les plagues que puguin haver-hi. 
En tot cas esperem que tinguin en compte les observacions que hem fet i els agrairia que 
ens diguessin quan podrien ser solucionades. 
 
Referent al tema del servei de neteja i recollida de residus, també volia fer una altra 
reflexió. Hi ha una regulació de recollida de residus comercial? Quines pautes estan 
establertes respecte la recollida selectiva pels comerços, restauracions i zones 
industrials? M’agradaria que em fessin arribar aquesta informació. 
 
I per últim, hi ha un nou projecte per al desenvolupament de la Cella Vinària que tinc 
coneixement que s’ha de fer un accés peatonal que comuniqui el pàrquing de l’autopista 
amb l’espai de la Cella Vinària. I voldria que m’arribés informació del projecte tot 
complert, no només d’aquesta part sinó tot el que volen fer, les activitats que volen 
impulsar noves i això. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. senyor Suñé té la paraula.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies senyor alcalde. Bé primer fer un comentari que no s’ho prengui malament el 
company Federico de las Heras. El dia 1 d’octubre no ha estat prohibit, no passarem del 
30 de setembre al 2 d’octubre, el que han prohibit és el referèndum que havia de fer-se 
aquest dia. Més que res perquè no es pensi que hem perdut un dia.  
 
Jo sí que hi ha una pregunta que va ser preguntada el mes passat i no està resposta. 
Vam demanar a la regidora Folch un informe sobre els indefinits no fixes, em va dir que 
me’l facilitaria, em va respondre de que s’havia de demanar per escrit, el vam demanar 
per escrit i encara no ens ha arribat. Més que res perquè quedi constància.  
 
Sabem que ha estat feta la sol·licitud de suport tècnic a la Diputació de Barcelona per al 
projecte de base i executiu de rehabilitació del teatre del Casino. Entenem que deuen 
tenir ja un acord signat amb aquesta entitat o algun tipus de conveni vinculant donat que 
no entendríem que demanessin cap projecte que suposa una despesa sense tenir 
garantida la possibilitat de dur-la a la pràctica. Per aquest motiu demanaríem al regidor 
competent en la matèria senyor Eduard Garcia Gebani de Projectes i obres que ens 
expliqués les bondats d’aquest projecte així com les característiques de l’acord amb 
aquesta entitat que segurament ens podran informar.  
 
Ja està al carrer la nova revista del Masnou Viu i he observat que a l’apartat del Ple on 
s’explica el seu desenvolupament només s’esmenten el noms dels regidors del govern i 
mai els de la oposició. I és cert que ha col·loquis com el portaveu, el ponent o s’esmenta 
directament el grup de la oposició sense determinar qui parla. Un clar d’exemple és el de 
la declaració de suport a la incorporació de 500 Mossos que diu: va ser aprovada amb 19 
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vots a favor de l’Equip de Govern i amb una esmena en veu de la regidora Sílvia Folch 
que va ser acceptada pel proponent. El proponent soc jo, posi el meu nom. Això deu ser 
allò de que al enemigo ni agua. Més que res perquè ho tinguessin en compte.  
 
Vaig demanar per escrit una còpia de les autoritzacions que havien l’Ajuntament tant a les 
associacions Òmnium Cultural com l’ANC i altres entitats que haguessin estat 
autoritzades a penjar cartells i pancartes pel municipi. He rebut les autoritzacions 
d’Òmnium per part del regidor, que vull agrair, pel que presumeixo que la resta doncs no 
deuen tenir autorització.  
 
Per aquesta entitat, per Òmnium hi ha autoritzades la de la façana de Can Malet, a la 
baixada del port per Alella i a Joan XXIII fins el 11 de setembre. Suposem doncs que la 
resta de pancartes, banderoles i publicitat que omple el nostre municipi, no disposa de 
cap permís. Hem observat a més, que la majoria estan fora d’espais habilitats sense 
seguretat per a la ciutadania i moltes d’elles pengen o es sustenten en arbres. Aquestes 
majoritàriament dues signatures d’Òmnium, d’ANC i altres del municipi.  
 
A més darrerament s’ha incrementat els cartells i rètols sense autorització expressa de 
l’ajuntament, embrutant façanes, papereres i marquesines, la majoria signades per 
ARRAN. A més avui mateix m’ha confirmat vostè que no hi ha hagut una reunió de 
repartiment d’espais electorals i això sembla ser que s’ha convertit en un campi qui pugui. 
Senyor alcalde, el passat 31 d’agost quedava definitivament aprovada i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província i entrava en vigor, la nova ordenança de convivència 
ciutadana que va elaborar el seu govern i que va ser aprovada en aquest plenari el 
passat mes de juny, jo diria que amb el vot favorable de tot el consistori. Tot el que he 
esmentat fins ara son infraccions recollides a l’esmentada ordenança, als seus articles 17 
i 18, la qual recull la possibilitat de retirar aquests elements a més de sancionar als 
infractors. El nostre grup li demana que compleixi la ordenança, que si pot ser que es 
retiri aquesta publicitat i si ho creu adient sancioni les entitats o partits polítics 
anunciadors com a responsables subsidiaris d’aquestes infraccions.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs continuem amb la roda de preguntes al govern. Senyora Crespo té la paraula.  
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies senyor alcalde. Jo una pregunta al senyor López com a regidor de medi ambient. 
Volia saber quina valoració fa de la temporada de platges, que sabem que ha estat una 
mica accidentada aquest any o com a mínim això ens ha arribat. Era per poder contrastar 
amb vostè que és el responsable directe.  
 
I després no sé a qui correspondria però és un requeriment que m’ha fet un veïnat 
d’Ocata en referència a major sonoritat del pas del tren per alguna zona de la part de 
l’Avinguda Kennedy i avinguda Joan Maragall. Pregunten si han fet alguna actuació en el 
subsòl que hagi fet més sensible aquesta acústica en aquesta part del barri, simplement 
això. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Crespo, senyor Màxim Fàbregas té la paraula.  
 
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, 7, 8 i 10. 
 

1.- A diferència del curs passat, en que les activitats i classes del CFPAM i de l’EMUMM 
van començar el dia 20 de setembre, enguany encara no han fet. Voldríem saber quines 
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han estat les raons que han motivat aquest endarreriment i no en tenim prou amb que la 
resposta sigui l’adequació dels Vienesos. 
 
Suposem que el govern va fer una planificació per tal d’aconseguir que les obres 
estiguessin finalitzades amb temps suficient com perquè el CFPAM I l’EMUMM poguessin 
començar les seves activitats la tercera setmana de setembre, per la qual cosa volem que 
se’ns informi de quina va ser la planificació de les obres previstes als Vienesos, quins van 
ser els tràmits i en quina data van ser realitzats amb aquesta finalitat fins a l’inici 
d’aquestes obres, i quins han estat els motius que justifiquen el retard que s’ha produït. 
 
També volem saber si el govern ha rebut queixes per aquest endarreriment i, de ser així, 
quina és la resposta que s’ha donat a les mateixes. Al mateix temps, preguntem al govern 
si l’endarreriment en l’inici de les activitats tindrà com a conseqüència que aquestes 
finalitzin més tard que en els anys anteriors per tal d’assegurar que el currículum de 
l’alumnat no queda perjudicat per aquest endarreriment. 
 
2.- Felicitem al govern perquè, després de molt insistir tant el nostre grup municipal com 
molts veïns i veïnes, finalment el govern ha actuat en la Riera d’Alella i ara sí, la riera 
sembla una riera i no una selva. No obstant, demanem al govern que, per completar la 
informació i per evitar que acabin al mar, doni instruccions perquè siguin retirades les 
restes de l’actuació realitzada que, a dia d’avui, encara són visibles a la Riera. 
 
3.- En resposta a una pregunta realitzada en el mes de juny sobre la implantació de la 
recollida selectiva, fa dos mesos se’ns va respondre que “A dia d’avui l’empresa 
Econimbus encara està treballant en l’encàrrec que hauria de ser lliurada amb suficient 
antelació per poder incloure la proposta de taxa de residus per als comerços a les 
ordenances fiscals dels 2018 que s’hauran d’aprovar el proper mes d’octubre”. Donat que 
només manca un mes per debatre la proposta d’ordenances fiscals de 2018, voldríem 
saber si, dos mesos després, el govern ja disposa tant de 
l’estudi com de la proposta a que fa referència la resposta. Si és així li demanem ens faci 
arribar una còpia de la mateixa i, si no fos així, voldríem saber quina és la previsió del 
govern en quant a la data per a disposar d’aquesta informació. 
 
4.- Des de fa alguns mesos fem arribar al govern la nostra queixa, en nom del veïnat de 
la zona, per la situació en la que es troben uns quants solars situats a la zona del T. 
Umbert. El passat mes de juliol, revisant els expedients iniciats, vàrem descobrir que, per 
una errada en la identificació cadastral dels mateixos, caldria reiniciar les actuacions. 
Demanem al govern que, de manera immediata, procedeixi a rectificar l’errada comesa i 
exigeixi a les propietats dels terrenys esmentats que, al més aviat possible, realitzin les 
actuacions necessàries perquè els terrenys esmentats compleixin la normativa vigent. 
Així mateix preguntem al govern si ha rebut queixes del veïnat en relació a aquest tema i, 
si és així, que ens faci arribar còpia dels escrits rebuts i de les respostes donades. 
 
5.- Fa un any, el Ple de l’Ajuntament va aprovar una moció d'ICV-EUiA sobre tarifació 
social que, entre altres acords, obligava a realitzar un estudi per impulsar un sistema de 
tarifació social i que s'encarregués a la Comissió Especial de textos normatius que, en el 
termini màxim de 6 mesos, elaborés una proposta de tarifació social sobre els preus 
públics municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta l'Ajuntament del 
Masnou que es pogués aplicar l’any 2017. i que, amb el suport dels serveis tècnics 
municipals i en el termini màxim. Donat que el termini de 6 mesos ja ha estat superat, 
demanem al govern que, amb la màxima urgència, convoqui una reunió de la Comissió 
esmentada per tal d'elaborar un pla de treball que permeti que la tarifació social es pugui 
aplicar l'any 2017 en els termes que es contemplaven a la moció. El passat mes de juliol, 
10 mesos després de l’aprovació de la moció, i en resposta a una pregunta feta pel nostre 
grup el passat mes de maig, se’ns deia textualment que: “s’està treballant en l’estudi de la 
situació actual dels preus públics pel que respecta a les bonificacions, exempcions i 
reduccions des del departament d’acció social i amb el suport d’altres departaments. En 
breu es realitzarà una proposta que reculli l’estudi realitzat i les possibles accions a 
desenvolupar”. 
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Avui, dos mesos després d’aquesta resposta i doblat el termini màxim que la moció 
establia perquè la proposta de tarifació social estigués finalitzada preguntem al govern 
quant temps més haurà d’esperar la ciutadania del Masnou perquè posi en marxa la 
tarifació social i l’hi exigim que, amb la màxima urgència, convoqui la Comissió per a la 
realització d’aquesta proposta que, torno a recordar, haurà de permetre que la tarifació 
social es pugui aplicar abans de finalitzar 2017. 
 
6.- En relació a la situació de Roger de Flor, 33, el més passat vàrem demanar al govern 
que ens fes arribar còpia dels escrits que, en compliment dels acords tercer, quart, cinquè 
i sisè, hauria d’haver adreçat a l’Agència d’Habitatge de Catalunya. En la seva resposta, 
el govern ens informa que, enlloc d’enviar els 4 escrits acordats a la moció, el que ha fet 
ha estat entregar a l’AHC un escrit on es traslladava i que, donat que al certificat es 
transcrivia literalment la moció presentada amb un sol escrit es donava resposta als 
diferents acords als quals fa referència. Nosaltres creiem que el govern no ha interpretat 
correctament el contingut de la moció i, per aquesta raó, reiterem la demanda de que, no 
més tard de la setmana vinent, adreci 4 escrits a l’AHC, un per a cadascun dels 4 acords 
abans esmentats. 
 
7.- Tenim coneixement del malestar i la decepció de les famílies de Roger de Flor, 33 per 
les respostes que està obtenint del govern en relació a les seves demandes. Aquesta 
resposta s’està limitant a mantenir unes poques reunions amb els seus representants i a 
adoptar compromisos de suport que, a més de ser verbals, són absolutament genèrics. 
Nosaltres demanem al govern que sigui conseqüent amb els compromisos que va 
adoptar quan, en el ple del mes de juny, va votar a favor de la moció conjunta i que, per 
tant, compleixi amb les obligacions que, pel que fa referència a les famílies, es contenen 
als acords primer i segon de la moció. 
 
8.- També relacionat amb l’edifici de Roger de Flor, 33, el nostre grup, igual i com han fet 
algunes famílies de l’edifici, han denunciat les obres que s’han realitzat o que s’han iniciat 
en alguns dels habitatges d’aquest edifici. Com a conseqüència d’aquestes denúncies 
s’ha aconseguit que el govern, segons ens informa en resposta a una pregunta efectuada 
pel nostre grup el mes passat, encarregués als serveis tècnics municipals i a l’inspector 
d’obres municipal la realització de visites d’inspecció a l’immoble de referència als efectes 
de comprovar les obres que s’estaven realitzant. 
Se’ns respon també que, com a conseqüència d’aquestes visites, s’han aturat les obres 
que s’estaven realitzant als habitatges situats al 1r, 1a i als baixos 1a i que, pel que fa a 
les obres realitzades a l’àtic 1a, aquestes ja estan finalitzades i, donat que no s’adeqüen 
a les obres que s’havien comunicat, s’ha obert un expedient de protecció de la legalitat 
urbanística. 
 
Aquestes actuacions per part del propietari de l’edifici, tres actuacions il·legals de tres 
realitzades, és a dir, un 100% d’actuacions il·legals, posa de manifest la clara intenció de 
prendre el pèl al govern municipal i, com a conseqüència, estafar tota la ciutadania del 
Masnou, ja que en declarar obres molt inferiors a les que finalment es realitzen deixa de 
pagar a l’Ajuntament molts diners i, a més, si alguna de les obres realitzades fossin obres 
majors, la vulneració de la legalitat vigent fora més greu encara. 
 
És per tot això que reiterem al govern la nostra demanda de que actuï amb el màxim rigor 
per tal d’evitar aquestes i futures vulneracions de la legalitat urbanística i li demanem ens 
faci arribar còpia dels informes redactats pels serveis tècnics municipals i l’inspector 
d’obres en les visites realitzades. 
 
Així mateix preguntem al govern si s’han donat ordres escrites d’aturar les obres il·legals 
que s’estaven realitzant i demanen que ens faci arribar còpia de les mateixes. Si les 
ordres no s’han donat per escrit preguntem al govern per quina raó això ha estat així. 
 
Al mateix temps, i donat que les tres comunicacions d’obres han estat presentades per la 
mateixa persona i que els fets demostren que hi ha hagut mala fe i intents d’enganyar 
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l’Ajuntament, demanem al govern que encarregui un informe als serveis jurídics 
municipals per tal de saber si aquesta actuació pot ser motiu de denúncia i/o de sanció 
per part de l’Ajuntament. 
 
9.- Fa dos mesos vaig enviar un email a l’alcaldia i al regidor de Manteniment en el qual 
adjuntava fotografies dels bassals que, cada vegada que plou, es formen davant l’estanc 
situat al c/Barcelona. En la ràpida resposta rebuda un dia després, el regidor de 
Manteniment em deia que era coneixedor i que tenen previst actuar-hi tot i que, de 
moment, no hi ha previsió de calendari per a l’actuació. En els dos mesos que han 
transcorregut els bassals, que per les seves dimensions són un perill per a les persones 
que passegen per aquesta zona, s’han tornat a produir cada cop que ha plogut al 
Masnou. Per això demanem al govern que, de manera urgent, doni instruccions per evitar 
aquest problema. 
 
10.- Vull posar en coneixement de l’alcalde, per si no està assabentat, que, des de 
l’aprovació de la modificació del ROM, està esdevenint una pràctica habitual per part 
d’algunes de les regidories que formen el govern endarrerir, en alguns casos fins poques 
hores abans del Ple, la resposta a les preguntes que realitzo en el ple anterior. 
 
Considero aquesta pràctica poc transparent i gens democràtica ja que aquesta actuació 
impedeix que aquest regidor tingui coneixement de les respostes amb temps suficient 
com per fer-ne noves preguntes si ho considera necessari en funció de les respostes 
obtingudes. 
 
És per això que demano a l’alcalde, i aquesta no és la primera vegada, doni les 
instruccions adients per tal que se’m facin arribar les respostes a les preguntes que 
formulo per escrit cada plenari al més aviat possible. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Continuem amb les preguntes. Senyora Subirats.  
 
La Sra. Rosa Subirats 
 
No és una pregunta, li voldria dir una cosa al senyor Suñé. La propaganda que hi ha 
penjada que diu que és majoritàriament d’ARRAN crec que ho ah mirat malament. 
Majoritàriament és de la CUP i el dia 1 votarem i sense por. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si us plau, continuem el plenari. Endavant.  
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Molt bé. Utilitzarem també això per fer un prec al govern. En aquestes hores en que el 
poble avança decididament cap a la conquesta de la seva sobirania nacional, veiem com 
aquell estat que ni tan sols va tenir la decència de netejar les seves files de càrrecs 
franquistes, obra per enèsima vegada una ofensiva d’emofòbica contra un referèndum 
que impugna els fonaments d’aquest règim falsament anomenat democràtic sorgit dels 
pactes del 78.  
 
Manifestem el nostre més gran rebuig a l’actuació repressora dels cossos de l’estat tant la 
Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos. Ahir en vam tenir una mostra ni la primera ni la 
última. Ens estem enfrontant a un repte descomunal, ens trobem en un moment de crisi 
del sistema polític, del sistema polític constitucional espanyol. Més enllà dels propis 
partits polítics. Tan l’estat com les seves institucions fonamentals des de la guàrdia civil 
passant per la corona o pel mateix govern estan desbordats. No son ni seran capaços de 
vehicular la voluntat col·lectiva d’aquest poble a autodeterminar-se. L’origen d’aquest 
problema és el règim que vivim on el cap d’estat va ser nomenat a dit pel dictador 
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franquista. Un estat que manté una estructura militar, judicial, econòmica i policial que en 
moments com aquest es treu la màscara i es mostra en la seva essència més autoritària. 
És aquest estat qui ahir i avui ataca drets fonamentals, llibertats i càrrecs elegits en els 
urnes. Avui ens trobem al davant d’un cop d’estat, davant una aplicació per la porta del 
darrera de l’article 155. Avui tenim l’autonomia intervinguda i els partits polítics sota el 
punt de mira. En aquesta situació és necessària una autentica democratització de l’estat. 
Un aprofundiment en la democràcia al nostre país. És per això que des de la CUP 
demanem a aquestes forces que deixin d’oprimir, reprimir i esprémer el nostre poble. El 
nostre missatge és clar, deixeu-nos exercir els drets fonamental a l’autodeterminació, 
deixeu-nos decidir el nostre futur polític i sinó ho feu, trobareu davant un poble treballador 
català, organitzat i al carrer. Des dels estibadors que boicotegen les vostres fragates 
policials al estudiants que avui han omplert l’autònoma i diagonal. Com va dir Jon 
Idigores, diputat d’Herry Batasuna, a les corts espanyoles, saquen sus sucias manos dels 
països catalans. Visca el poble. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si us plau, continuaríem. Senyor Avilés té la paraula, si us plau. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gracias señor alcalde. Bueno, primero también, yo quería empezar por lo importante, y 
para nosotros lo importante es la aplicación de la ley 14/2017 de 20 de julio de la renta 
garantía de la ciudadanía. Para nosotros es vital conocer como comentaba la compañera 
del partido Socialista es la aplicación que se va a tener de esta ley en el ayuntamiento, si 
ya se están formando el personal adecuadamente si ya se disponen de los recursos 
necesarios para poder iniciar el cumplimiento estricto de esta ley de renda garantida de 
ciudadanía. Así que por favor, solicitaríamos que nos informaran de la misma.  
 
I también en relación al tema de la Riera de Alella, porque nosotros hemos hecho ya 
varias preguntas en este sentido, ampliaríamos las ideas realizadas por otros 
compañeros en el sentido de saber cuál ha sido el coste real de dicha limpieza y además 
saber si ese coste va a poder ser digamos sufragado o compensado con esas futuras 
compensaciones económicas que tiene que hacer la Generalitat. Por tanto nos gustaría 
que nos desglosaran cual ha sido el coste y si se va a recuperar o no se va a recuperar o 
va a ser una de esas competencias otra vez olvidadas de la Generalitat para que la vayan 
asumiendo los ayuntamientos.  
 
Luego le tengo que decir que comparto con usted, al señor alcalde, que efectivamente 
estamos viviendo un estado de excepcionalidad y lo estamos viviendo aquí en el 
Ayuntamiento del Masnou porque está intentando usted de facto, no, de facto, sin 
decretarlo vulnerar derechos fundamentales de los regidores de este ayuntamiento. Le 
recuerdo que tenemos un ROM, un Reglamento Orgánico Municipal, que establece una 
serie de obligaciones a la hora de convocar plenos, convocar juntas de portavoces y 
usted se lo está saltando a la torera. Ya no solo a la hora de responder a las preguntas, 
sino que se lo está saltando a la torera en vista de que hay eso, lo que usted dice, un 
estado de excepcionalidad. Que hace, aunque nadie se lo pregunte, ese estado de 
excepcionalidad hace que hoy sea posible destrozar coches de la guardia civil. Ese 
estado de excepcionalidad hace que solo unos pocos grupos de partidos políticos no 
puedan hablar de la misma manera que hablan otros grupos políticos en este mismo 
pleno. Hay algunos que tienen interrupciones y otros que no tienen interrupciones. Este 
estado de excepcionalidad que dicen ustedes, que lo están aplicando ustedes por la vía 
de facto, sin decirlo, lo están aplicando, sepan ustedes que en fin no va a poder ser. El 
artículo 23 de la Constitución Española vigente en España y por supuesto en Catalunya, 
establece que todas las personas tienen el derecho fundamental al ejercicio en 
condiciones de igualdad de la política.  
 
Y por lo tanto si ustedes quieren desconvocar juntas de portavoces extraordinarias y 
juntas de portavoces ordinarias porque quieren ir a una manifestación a Barcelona, la 
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manifestación duró mucho tiempo, incluso seguirá hoy, seguirá otros días. Oiga, no 
interrumpa el normal desarrollo de las instituciones de Masnou, porque no hay ningún 
estado de excepcionalidad al que acudir y si quieren hacerse una foto para colgarla en 
sus twitters y tal, pues van a una hora después, van ustedes a las nueve, cenen allí, 
visitan Barcelona que tampoco está mal. Pero no, ustedes han decidido intentar limitar 
nuestros derechos, hoy convocándonos a una junta ordinaria de portavoces sin respetar 
el plazo que prevé el propio Reglamento Orgánico Municipal. Yo le pediría por favor que 
no nos coarte la libertad por la vía de facto, que esta como muy de moda y que si quiere 
hacer algo pues lo decrete. Se suspenden los derechos de la oposición, los derechos de 
la oposición en este municipio aunque sean interrumpidas sus declaraciones me limitaré 
sólo a pedir per favor ordre, per favor ordre. Sin nada más sin exigir que por favor se les 
trate a todos los regidores de este municipio por igual, pero no, parece que usted ha 
decidido ser el alcalde de unos, ya lo venía haciendo, pero le tengo que decir que todo 
tiene un límite y todo tiene un límite. Y ese límite es la ley y ese límite son los jueces, y 
mientras exista ley y existan jueces todo lo que pretendan hacer que sea ilegal será 
censurado y todo será parado. Lamento tener que ser yo el que les diga esto, lamento 
tener que ser yo. Le recuerdo que llevan dos años con un Gobierno de la Generalitat que 
les está mintiendo día si día no, prometiéndoles un referéndum que es imposible. No es 
al Partido Ciudadanos, no es el Partido Popular, no es el Partido Socialista el que les ha 
prometido algo imposible. Y ahora la respuesta de este gobierno es el poble, el poble, y 
claro que votareu, claro, sí, sense por, sense por, votareu sense por i sense urnes i sense 
paperetes i sense cens i clar que votareu sí, sí i sense interventors i sense col·legis i clar. 
Que votereu i clar, no ho dubto, no ho dubto. Però anem a veure…A las preguntas más 
concretas…Le digo que tendrían que buscar la responsabilidades en el Gobierno de la 
Generalitat que lleva dos años mintiéndoles sobre una cosa imposible les recuerdo. Y 
ahora deriva la responsabilidad en el pueblo. Hoy hemos oído al vicepresidente decir que 
bé, això ara ja depèn del poble. Yo llevo dos años aquí sucando la mamella, dos años 
cobrando, però escolti, jo ara… 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Avilés, respecti també vostè a les persones que està anomenant que són càrrecs 
institucionals amb un llenguatge adequat al seu càrrec, si us plau.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Si no he dicho nada yo, señor alcalde. Yo no he dicho nada...Entonces... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Agrairia al públic silenci. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Yo no he prometido nada imposible. Entonces, las preguntas concretas. ¿Está dispuesto 
usted a ceder recursos humanos i materiales para este referéndum de independencia que 
ha sido declarado ilegal? Ha recibido la policía local la orden de retirar toda la publicidad 
relacionada con el referéndum? Si la ha recibido, e está cumpliendo? Si no se está 
cumpliendo, ha dado usted órdenes o alguien de su gobierno para que no se cumplan?  
 
¿Efectivamente se ha retirado la bandera de España del mástil que le corresponde? Ha 
sido una decisión adoptada por usted? Una decisión adoptada por el gobierno municipal? 
Es una decisión que no sabemos quién ha sido? Es decir, yo creo que en este momento 
ya podría empezar a ser valiente. Parece ser que el 1 de octubre la cosa ya estará mejor 
para usted y por lo tanto yo creo que ya puede empezar a decir si ha sido usted o no ha 
sido usted. No tenga miedo a inhabilitaciones que no van a llegar, porque lógicamente 
parece ser que el estado español aquí no va ha tener que decidir nada y por lo tanto 
miedo a la inhabilitación no debería tener. Yo creo que debería ser ya un poco más 
valiente y empezar a asumir aquellas cuestiones que están haciendo de tapadillo o 
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ocultando. Por tanto díganos por favor quién ha retirado la bandera? Y si la ha retirado 
usted o ha dado las órdenes usted, díganoslo para que podamos ir a defender esa 
ilegalidad. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si us plau silenci. Pot anar concretant senyor Avilés? Perquè sembla que busqués la 
reacció del públic que no pas les preguntes al govern. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No, no, no, no, esto son todo preguntas señor alcalde. Lamento que interprete mal mis 
palabras pero no, no son todo preguntas que venía a realizar dentro de la normalidad que 
caracteriza este pleno. A veces con algo más de exaltación, pero bueno es normal, no 
pasa nada.  
Es normal, es decir, llevan divirtiéndose ya un par de días, le pusieron ayer unas 
atracciones en plan coches del guardia civil y se pudieron subir, montar, sin pagar... Se 
pueden divertir todo lo que quieran que oye. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Avilés, un moment! Això fa una estona que ho acaba de dir. Si vol continuar sol el 
ple pot continuar després quan acabi, però si us plau concreti les preguntes.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, sí, senyor alcalde. Estoy en ello, lo que pasa es que entenderá que... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs no ho sembla. No ho sembla, perquè vostè l’únic que està buscant és la reacció 
del públic. Li demano, li exigeixo que concreti la pregunta si us plau.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Yo le reconozco que a ustedes no les gusta y usted no va a defender nunca los partidos 
que no apoyan el secesionismo, yo ya lo entiendo, pero por favor, no lo muestre tan 
descaradamente. No lo muestre. Luego tendremos ocasión de pronunciarnos sobre una 
moción que en este estado de excepcionalidad esos partidos que están siendo atacados 
por querer cumplir la legalidad. En fin, luego tendremos suficiente tiempo para dirigirnos a 
ellos.  
 
Luego por último, que también se ha referido mi compañero del PP en cuanto el mail que 
envió usted a los trabajadores, un mail del todo desafortunado. Ya no por las 
consecuencias legales que pueda tener, a las que nos referimos sino efectivamente por 
intentar identificar aquellos que quieran ir a una manifestación o no quieran ir a una 
manifestación, porque por mucho que ustedes digan que no tiene esa finalidad, bien, los 
datos van a estar allí i los datos se retienen en la cabeza. Y por lo tanto aunque no 
tengan esa finalidad usted cuando ya ve a un funcionario, un trabajador de este 
ayuntamiento sabrá en su mente si ha ido o no ha ido a esa manifestación. Si ha cogido 
esas horas libres que usted les permitió. Queríamos saber en qué ley, estatuto, convenio 
está regulada la orden por la cual un ayuntamiento o el alcalde concretamente puede dar 
día libre para que se vayan a una manifestación. Y si que nos gustaría saber y solicitar 
cuales han sido las horas totales computadas por este ayuntamiento de ausencia de 
funcionarios y el coste que ha tenido y todo esto en la mayor brevedad posible para poder 
tener consecuencias. Gracias.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si us plau, demano, demano silenci al públic. I demanaria si us plau que 
les intervencions evidentment tothom té tota la llibertat d’expressar-se en aquest ple per 
part dels regidors i regidores, però també estem a l’apartat que es diu preguntes al 
govern i per tant, una certa capacitat de síntesi l’agrairíem tots plegats. Continuaríem. 
 
 El Sr. Francisco Avilés 
 
Esta misma reflexión se la podría haber hecho al compañero de la CUP que no ha hecho 
ninguna pregunta. Ha hecho una reflexión no, se le ha pasado quizá... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Vostè, potser el rellotge no li funciona bé. Continuaríem amb les preguntes. Queda 
alguna pregunta? Doncs entraríem a l’apartat de respostes. Per part del govern hi ha 
alguna resposta? Senyor Romà López.  
 
El Sr. Romà López 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. Volia respondre a la companya Elena 
Crespo i per ser breu li diré que la regidoria de medi ambient fa una aprovació general de 
la temporada bona, i que com a incidents podríem destacar que determinats trams de 
sorra van desaparèixer en gran quantitat i sobretot al final de la platja d’Ocata i això va fer 
que es canviés uns metres d’ubicació la última guingueta i que obrís una miqueta més 
tard uns dies abans de Sant Joan. Per la resta li diré que quan tinguem tots els informes 
tècnics de totes les regidories implicades en la platja es convocarà la Comissió de 
Platges corresponent per tal d’explicar-vos l’avaluació permunaritzada de la temporada 
com fem cada any. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. seguim amb les respostes. Senyor Matas.  
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, només és per contestar el senyor Màxim Fàbregas referent a Roger de Flor, 33, 
només per l’apartat que és habitatge suposo que per la part d’urbanisme el meu company 
Ricard ja farà les explicacions oportunes.  
 
Només en la última reunió que vam tenir amb els representants dels veïns, un dels 
acords que vam pactar és el de buscar un assessorament legal i mobiliari. Nosaltres som 
ajuntament el que hem fet ara és posar-nos en contacte ja amb la Diputació per veure si 
la Diputació ens ofereix aquest servei, i paral·lelament el que estem fent és ens posem en 
contacte amb el col·legi d’advocats de Mataró o el col·legi d’advocats de Barcelona, que 
tenen especialistes en aquest camp perquè puguin oferir aquest servei no sols amb els 
llogaters de Roger de Flor, 33, sinó que la nostre idea és oferir tot aquest servei a tota la 
població del Masnou que té aquesta inquietud o que té aquests problemes de que puguin 
tenir aquests problemes de la pressió immobiliària. Esperem que properament tinguem 
una resposta per part de la Diputació i sinó buscarem aquest altra camí que han fet altres 
ajuntaments que és el conveni amb el col·legis d’advocats més proper o el de Mataró o el 
de Barcelona. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per l’altre costat hi ha alguna resposta? Senyor Plana.  
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El Sr. Ricard Plana 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Per completar el tema sobre el carrer Roger de Flor, 33. Dir 
que el senyor Màxim Fàbregas ha fet un resum molt correcte de la informació que ja li 
vam passar, que sembla m’ha demanat de seguir estant informat i evidentment el tindrem 
informat tan a ell com si hi hagués algú, com no pot ser d’una altra manera, d’aquí el 
Masnou que tingués algun interès en saber diguem com van tirant endavant els 
expedients de les obres diguem que s’estan realitzant allà i que a parer dels serveis 
tècnics creuen que no son correctes. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna resposta més per aquí? Senyor Quim Fàbregas.  
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Sí, dos temes. El primer la Riera que n’ha fet referència el senyor Màxim Fàbregas i el 
senyor Francisco Avilés. Comentar que l’actuació prevista al Masnou i que és la habitual, 
és de neteja de les canyes, de retirada dels residus sòlids que s’hagin pogut acumular i la 
canya en concret el que es fa és espicolar i deixar al costat de la llera diguem-ne perquè 
progressivament es vagi podrint la fusta de la canya i s’incorporin en el sol. El cost exacte 
us el passaré per escrit de la neteja i en relació al tema de la possibilitat de passar la 
factura a la Generalitat, no sé exactament com va ser però va haver-hi un moment que es 
va aprovar un decret diria jo que en el qual transferien la neteja de les rieres en trama 
urbana en els ajuntaments. Això vol dir que al Masnou ens ho transferien tot. O sigui que 
totes les rieres i torrents del Masnou estan en trama urbana. El que sí ha fet la Generalitat 
és obrir una línia de subvencions per aquells ajuntaments que volen netejar les seves 
rieres a la trama urbana. Aquest any hi vam concórrer, ens hi vam presentar per primera 
vegada, malauradament, hi ha uns barems en els quals Masnou difícilment arribarà a la 
puntuació mínima perquè la Generalitat subvencioni la neteja de la Riera.  
 
I després en relació a les preguntes que ha fet la senyora González de al plaça de 
Ramón i Cajal, estem treballant amb la substitució dels contenidors soterrats. Els 
contenidors de la plaça Ramón i Cajal, els soterrats d’allà son l’únic model que és diferent 
a la resta, i estem intentant trobar un model que sigui compatible amb la resta de 
contenidors soterrats que tenim al Masnou. I estem treballant en això, esperem que aviat 
ho podem solucionar a veure quin model fem i iniciar el procés de substitució.  
 
I finalment el forat que hi ha a la calçada a la mateixa plaça Ramon i Cajal, aquesta 
setmana hem començat una sèrie d’actuacions amb l’empresa que tenim contractada per 
fer el manteniment de via pública, i aquesta és una de les actuacions que tenim previstes 
fer, no fer l’asfaltat definitiu sinó faríem un tractament a l’espera que quan tinguem 
l’asfaltat diguem-ne cota més portar la maquinària que fer l’actuació. Llavors quan tenim 
diverses actuacions després portem la maquinària. Entre tant el que fem una actuació 
preventiva. O sigui posem per dir-ho d’alguna manera enlloc d’asfalt posem formigó i 
després quan fem venir la màquina d’asfaltar traiem el formigó i asfaltem a sobre. Ja està, 
gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Alfaro. 
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Sí moltes gràcies senyor alcalde. Era per contestar la regidora Mònica González referent 
al tema de les plagues. Dir-li que part del tractament periòdic que s’ha fet en el mes de 
juliol, agost i ara setembre, s’han fet dotze actuacions puntuals en diferents punts del 
municipi, tant de rates com de paneroles, accions molt puntuals i recordar, tornar a 
recordar la importància d’avisar el departament de Salut Pública quan es detecti algun 
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cas d’aquest tipus. Com s’ha fet en altres ocasions, la importància d’avisar és molt 
important per tal que l’empresa de plagues pugui anar com més aviat possible per 
intentar minimitzar aquests petits problemes que puguin ocasionar les plagues urbanes i 
de l’espai públic. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Folch.  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Gràcies senyor alcalde. Tinc dos respostes per donar. La primera al senyor de las Heras, 
que comparteix amb mi la preocupació pels grafittis i com afecten a la degradació de 
l’entorn. Vam fer una campanya a nivell de seguretat ciutadana i vam realment aixecar 
bastantes d’actes d’infracció. I preocupats per això a la ordenança de civisme, la famosa 
ordenança de civisme que també ha comentat el senyor Suñé on durant sis mesos van 
treballar aproximadament, jo crec que van ser més de sis mesos. Van crear un grup de 
treball amb tots els departaments de l’ajuntament. Després aquesta ordenança es va 
passar a la comissió de textos normatius on van tenir la oportunitat de presentar les 
esmenes i treballar-la, va passar a comissió informativa doncs hi ha un article que parla 
dels grafittis i de tota la seva regulació. Per tant aquesta comissió que ens demanava que 
féssim, ja l’hem fet i està tot regulat.  
L’ordenança encara no està vigent perquè sí que és cert que ha passat a exposició 
pública, però ara hem de fer unes trameses a Govern Central i Generalitat i quan hagin 
transcorregut 15 dies de la seva recepció és quan entrarà en vigor.  
 
I respecte a la pregunta del senyor Suñé dir-li que l’informe que ens va demanar al mes 
de juliol és un informe que havia fet els serveis jurídics de la Diputació de Barcelona. Per 
tant nosaltres el que hem fet ha estat demanar que ens acreditin si el contingut d’aquest 
informe és confidencial o bé de caràcter públic. Quan el tinguem, doncs li lliurarem. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Senyora Condeminas. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies, bona nit. Respecte la pregunta de la renda de garantia ciutadana, com veig que 
hi ha dos grups que me la han demanat, si us sembla bé us la faré arribar a tots perquè 
és una informació que interessa a tots.  
 
Respecte el tema que ha centrat les preguntes del company Frans Avilés, no porto res 
escrit ni preparat, però sap que passa, és que com estem a les antípodes no podrem ara 
aquí entrar en un debat. Jo només vull que entenguin que per més que intentin segar els 
peus a la gent, vostès ja sabem que tenen el camp, els arbitres, els liniers... ho tenen tot, 
però el sentiments no es canvien. Vostè és perico i jo soc culé i no passa res. I jo no el 
canviaré ni vostè em canviarà a mi. Per tant poden utilitzar tota la força que vulguin que 
això no ho canviaran encara que no ens deixin votar.  
 
Dit això, vostè ha comentat la llista dels treballadors jo li pregunto...Perdó ha dit que 
faríem una llista de treballadors. Em remeto a cree el ladrón....Vostè està donant per 
suposat que nosaltres farem una cosa, potser és que vostès ho farien. Jo només ho 
dic....com vostè ho deixa entreveure, nosaltres cerc que tenim dret a deixar entreveure 
que potser seria al contrari. Després, seré molt breu eh.  
 
Vostè ha parlat de que vam anar a fer-nos una foto. Miri, jo parlo en nom, crec si em 
permeten molts dels meus companys, que ahir eren 2/4 d’una de la matinada i ho podem 
demostrar i portàvem allà des de les 12 del migdia defensant el que creiem que havíem 
de defensar. Foto, evidentment com fa vostè i com fem tots. Però no vam anar a fer una 
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foto i vam marxar cap a casa. Vam estar allà i vam anar amb les nostres famílies amb qui 
vam creure que havíem d’anar.  
 
I per últim, vostè se’n en fot que muntem xiringuitos, pugem a dalt dels cotxes, muntem 
un escenari. Miri, vostès li recordo que fa pocs dies també van muntar un escenari per al 
seu cap el senyor Rivera, per explicar acudits sobre el senyor Puigdemont. Doncs no sé 
qui fa més ridícul.  
  
 El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si se’m permet un parell de comentaris. No, digui digui senyor Suñé, té la 
paraula si vol precisar alguna qüestió.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí és respecte la sorprenent resposta que m’ha donat la regidora Folch respecte que ha 
demanat una acreditació a la Diputació de Barcelona. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, però senyor Suñé, jo em pensava que era perquè tenia alguna al·lusió o... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Bé, més al·lusió que aquesta de la resposta que m’ha donat... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, però està innovant ara vostè... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No, innova la regidora que demana una acreditació i no compleix el ROM. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No, el problema és que això és un apartat de preguntes i respostes, però no hi 
repregunta. Jo li demano... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Senyor alcalde, miri!, escolti! Si... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
A diferència del que s’ha dit abans que aquí estem coartant la llibertat d’expressió...jo li 
demano precisió i brevetat.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Anem a veure, si jo demano una documentació que el ROM acredita que jo ho puc fer i a 
mi em diuen que en el Ple no la puc fer que l’haig de fer per escrit i la faig per escrit i avui 
la senyora Folch em diu que ha demanat una acreditació per saber si pot donar-
la...Escolti, això d’on s’ho ha tret? La documentació que hi ha a l’ajuntament està al servei 
dels regidors tal com recull el ROM. Això és una tècnica dilatòria per no facilitar aquesta 
informació i el més fotut de tot és que es creuen que som tontos.... 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Suñé no hi ha torn de rèplica.... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No ja sé que no hi ha torn de rèplica. Després diu que hi ha democràcia... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Formuli la seva pregunta degudament. Moltes gràcies. 
 
Si se’m permet un parell de qüestions vinculades a la gestió municipal, només dues 
qüestions, cerc. Una abans el senyor Quim Fàbregas ha comentat el tema de la riera 
perquè és una actuació important, em sembla que és una actuació sobre els 11.400€, 
crec que sí que és una quantitat d’aquestes característiques i que evidentment requerirà 
un tractament continuat, no és una actuació aïllada. Si no ho dic malament quatre 
actuacions a l’any, evidentment d’un cost molt inferior per poder mantenir i poder canviar 
aquell paisatge que teníem fins llavors.  
 
S’ha parlat d’una sol·licitud a la diputació de rehabilitació del teatre del Casino. 
Evidentment és un recurs tècnic que es demana, entenem que és molt important poder 
disposar d’un projecte executiu perquè si pogués haver-hi algun acord amb aquesta 
entitat o tirem endavant les modificacions urbanístiques necessàries poguéssim accedir 
als ajuts europeus per poder rehabilitar aquest teatre i per tant quan tu et presentes amb 
una sol·licitud d’aquestes, amb un projecte executiu fet, tens més possibilitats i per tant és 
un recurs tècnic que sol·licitem a la Diputació. No és una despesa que marqui el propi 
ajuntament.  
 
I crec que respecte les preguntes, suggeriments que s’han fet sobre l’1 d’octubre, jo no 
explicaré gaire cosa. Crec que el posicionament d’aquest ajuntament ha quedat força 
clar. Evidentment que en el moment en el que el Govern de la Generalitat ens demana el 
suport a aquesta convocatòria de l’1 d’octubre, doncs aquest alcalde no en té cap dubte. 
Sí que evidentment vaig firmar amb paper per la seva tranquil·litat, però això està 
registrat correctament aquest decret amb tota la validesa. Evidentment que aquest govern 
municipal serà lleial com he dit abans al govern de Catalunya i per tant complirà els 
compromisos als quals creu que tenim la obligació com a representants municipals i com 
a demòcrates de tirar endavant. Hem rebut diferents notificacions, una cosa insòlita. Hi ha 
hagut una intervenció, un estat d’excepció que ha provocat aquesta fiscalia intervenint la 
policia local. Això ens sembla una vulneració de la legalitat, perquè evidentment s’han 
saltat tots els tràmits haguts i per haver. I per tant ha estat, espero que no ens 
intervinguin de moment res més, aquest plenari o qualsevol acte d’actuació municipal. 
Per això hem presentat el recurs pertinent perquè creiem que és una vulneració flagrant 
de l’autonomia local. I res més, crec que el compromís i responent una mica a les 
inquietuds, evidentment el govern municipal és molt respectuós amb els treballadors i 
treballadores municipals. Aquesta convocatòria de referèndum es fa a partir de la 
voluntarietat de tothom que vulgui participar i col·laborar i a més a més aprofito aquest 
moment que dirien de publicitat per dir que qualsevol persona que vulgui col·laborar 
doncs estarem oberts a la seva col·laboració perquè creiem que entre tots i totes ho hem 
de fer possible. Evidentment els compromisos som els que hem explicitat públicament i 
que continuarem tirant endavant sense por i evidentment amb l’exigència de complir el 
nostre compromís, els compromisos que sempre ha adoptat aquest Equip de Govern i 
altres regidors que compartim aquesta proposta, aquest esdeveniment històric de poder 
votar. I quan votar es considera un delicte crec que s’ha vulnerat l’estat de dret, tenim una 
situació d’un estat d’excepció encobert i que contra això hem de reaccionar. I evidentment 
ahir era una excepcionalitat, avui també era una excepcionalitat i crec que estava prou 
justificada l’aplaçament de les juntes de portaveus, tant ordinàries com extraordinària que 
hem pogut celebrar aquesta tarda. Em sembla que és evident. En el moment que 
segresten membres del govern, crec que tenim la obligació com a demòcrates que 
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contestar. Sí, senyor rigui, segresten. I ho deixaríem aquí. Hi ha alguna precisió senyor 
de las Heras? 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Aquí no s’ha segrestat a ningú, s’han aplicat les lleis d’un estat 
de dret constitucional i europeu. Qui no vulgui veure-ho així s’està enganyant a sí mateix. 
No hi ha més. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si us plau, senyor Suñé té la paraula.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies senyor alcalde. Primer dir que jo crec que seria important que vostè que és una 
autoritat quan manifestés el que està passant, com a mínim tingués una mica de cura. La 
policia no ha estat segrestada. Que la fiscalia, dintre del que correspon a una de les potes 
de l’estat de dret, doni instruccions de policia judicial a la policia local, forma part de la 
normalitat democràtica. Forma part de la normalitat democràtica. Així ho ha fet en altres 
ocasions. Instruccions de la fiscalia a les policies locals s’ha fet en múltiples ocasions i 
múltiples temes. Faci el favor de no dir mentides perquè la gent se les creu, la gent se les 
creu.  
 
Llavors jo també voldria dir una altra cosa, i és que senyor alcalde, jo crec que hem de 
ser curosos amb el que diem. Parlar de segrestament quan hi ha una instrucció del jutjat 
que reclama la presencia d’unes persones, bé el mateix podríem dir del president balear 
que també va ser segrestat o del president de Madrid que també va ser segrestat. I 
també la inspecció que van fer al Partit Popular també es tractava, allà a la seva seu que 
va estar durant 14 hores, una hora més que al departament d’hisenda, van ser un atac a 
la democràcia de Catalunya. Jo crec que hem de ser curosos amb el que diem perquè 
manifestacions com les que fa vostè l’únic que fan és esvalotar la gent. Jo crec que s’ha 
de ser molt curós amb el que es diu.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si us plau vagi acabant perquè ha passat el torn. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
  
I després, jo entenc que vostès puguin estar molestos i ofesos, ho entenc, però no estaria 
de més demostrar, respectar allò que vostè ... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Un moment, un moment...senyor Suñé, demano silenci per part del públic perquè podem 
acabar i finalitzar correctament aquest ple. Pot continuar però si us plau està fora del seu 
torn. Acabi. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, doncs miri seré molt breu. Jo li agraeixo que m’hagi donat la oportunitat d’expressar-
me aquí. Jo l’únic que vull dir és que puc entendre el malestar que tenen les persones 
que volen una cosa i no la poden assolir. Jo ho sento molt, però el que no pot ser és que 
perdin el respecte, perquè al final si perden el respecte estaran donant la raó als que 
creuen que vostès no poden fer les coses ben fetes. Per tant els prego que continuïn amb 
la línia que fins ara portaven no la que han portat els darrers minuts. Gràcies.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Avilés per acabar i tancar si us plau perquè estem 
fora de torn.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gracias señor alcalde. Bueno yo recordarle que una mentira por mucho que la repita 
mil veces no va a dejar de ser una mentira y yo que le presupongo una capacidad 
intelectual media-alta, le pediría por favor que no dijera estas mentiras o estas 
expresiones que sabe perfectamente que no son así. Todas las detenciones han sido 
perfectamente solicitadas por un juzgado de instrucción de Barcelona. La mayoría de los 
detenidos han solicitado un habeas corpus reconocido en la constitución española por 
cierto, y otro juzgado de instrucción de Barcelona y de Martorell han considerado que han 
sido detenciones legales. Por tanto no utilice expresiones porque yo ya sé que usted no 
se las cree, pero lamentablemente hay gente que sí que se las cree y saldrá de este 
pleno digamos como más gallito, como ah porque la legalidad, porque me lo gastado 
haciendo. Y no es verdad señor alcalde, no es verdad. Por favor sea prudente.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Jo crec que avui hem excedit una mica les funcions, perquè recordo, recordo, que és un 
torn de preguntes i respostes i estan preguntant i després venen unes mocions. Jo li 
agrairia la seva consideració intel·lectual que té cap a mi i ja està. Ho deixem aquí. 
Continuaríem amb les declaracions institucionals.  
 
14. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP contra els 
atemptats terroristes i l'ús de la violència 
 
El Sr. Ernest Suñé llegeix la declaració institucional següent: 
 
“El passat 17 d’agost el terrorisme ens va colpir de nou.  
 
Els Socialistes de Catalunya compartim l’immens dolor i la indignació de la ciutadania de 
Barcelona, de la del conjunt de Catalunya i de la resta d’Espanya per l’actuació criminal 
que va tenir lloc a La Rambla i a Cambrils. 
 
Colpits per l’atac criminal, traslladem el nostre sincer condol a les famílies de les víctimes 
mortals i el nostre desig de recuperació a les persones ferides. 
 
Com a demòcrates, rebutgem tot atac a la vida humana, als drets individuals i col·lectius i 

a la lliure expressió, religió o ideològica i considerem irrenunciables el dret a la vida i el 
valor de la convivència per sobre de les diferències. 
 
Estem convençuts de que l’única resposta possible és la unitat de la ciutadania de 
Catalunya i del conjunt d’Espanya. Lliures, diversos, iguals, solidaris i sense por. No ens 
dividiran. 
 
Expressem així mateix el reconeixement de l’actuació de tots els cossos i forces de 
seguretat i del personal sanitari i emergències que ha donat resposta a aquesta situació 
de crisi, igual que la gent anònima que van ajudar en tot el que estava al seu abast per 
ajudar i socórrer a les víctimes. 
 
La manifestació unitària del passat dissabte va ser, principalment, un recordatori per a les 
víctimes i una mostra de solidaritat cap a les seves famílies i amics, però també va 
suposar un crit unànime contra el terrorisme, contra tot el terrorisme, sota el lema “No 
tenim por”.  
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Perquè així és, no tenim ni hem tingut mai a totes les persones que han fet us del terror, 
un terror que res ni ningú justifica. Perquè la violència mai ens aturarà en la defensa de la 
pau i la llibertat que ara gaudim. 
 
Constatem que el terrorisme és una de les manifestacions més evidents de la injustícia 
de l'exercici de la violència d'unes persones contra d’altres, així com una font de dolor 
humà tan innecessària com cruel. 
 
Alhora mostrem la nostra preocupació per l’auge de la islamofòbia, entre altres formes de 
xenofòbia i estigmatització de col·lectius, i condemna els atacs contra llocs de reunió o 

culte de la comunitat musulmana o agressions físiques que s’han produït després dels 
criminals atemptats Yihadistes. 
 
La islamofòbia, a part de ser absurda tenint en compte que la majoria de víctimes dels 
Yihadistes són musulmanes, seria una victòria del terrorisme; precisament és el que 
estan buscant: que ciutadans europeus d’ascendència musulmana vegin l’extremisme 
com a única sortida.  
  
Per aquests motius el Grup Municipal del PSC del Masnou proposa al Ple de l’Ajuntament 
la adopció dels següents acords: 
 
Primer: Condemnem qualsevol forma de terrorisme i a les persones que en fan o han fet 
us i vingui d'on vingui i independentment de la cobertura ideològica que adopti. 
 
Segon: Rebutgem tot atac a la vida humana, als drets individuals i col·lectius i a la lliure 

expressió, religió o ideològica i considerem irrenunciables el dret a la vida i el valor de la 
convivència per sobre de les diferències.  
 
Tercer: Expressem la solidaritat d'aquest Plenari amb totes les víctimes, amb tots els 
pobles i amb totes les col·lectivitats que són o han estat víctimes de qualsevol tipus de 

violència terrorista. 
 
Quart: Condemnem els atacs a la comunitat musulmana en tant que suposen, com a 
col·lectiu, el grup més nombrós de les víctimes dels Yihadistes. 

 
Cinquè: Donar trasllat d'aquesta moció al Parlament de Catalunya, a tots els grups 
parlamentaris allà representats i al Congrés dels Diputats. 
 
Sisè: Publicar aquest acord pels mecanismes habituals.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Per una qüestió d’ordre, si vostè hi està d’acord, tenim una 
declaració institucional similar entrada per urgència. Jo crec que seria bo que poguéssim 
votar la urgència, llegir-la i, després, fer el debat conjuntament, si li sembla bé? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, senyor alcalde, com hem acordat a la Junta de Portaveus, procedim a fer la votació de 
la urgència, es faci la lectura i fem una votació o, com a mínim, una explicació similar.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si els sembla fem la votació de la urgència.  
 
El president sotmet a votació la urgència de la declaració institucional. 
 
Resultat de la urgència: Aprovada per 18 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
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Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
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 
 
Per tant, aniríem a la lectura, per part de la senyora Noemí Condeminas, d’aquesta 
declaració institucional presentada pels grups municipals d’ERC-AM-MES i PDeCAT-
UNIÓ.  
 
Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i 
PDeCAT-UNIÓ de rebuig als atempatat terroristes de Barcelona i Cambrils i de 
reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergència 
 
La Sra. Noemí Condeminas llegeix la declaració institucional següent: 
 
“Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 2017, 
van provocar la mort de 16 persones i més d’un centenar de ferits i van produir una 
sensació de por i alarma entre la nostra societat.  
 

La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia 
Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament amb 
molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la posterior 
detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac.  
 

Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així com 
la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o religió.  
 

Per tot això, l’Ajuntament del Masnou proposa al ple de la corporació l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les ciutats 
de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic.  
 

SEGON.‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i la 
barbàrie arreu del món i a casa nostra.  
 

TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les seves 
famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social.  
 

QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències, 
seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van saber 
complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que la 
policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en les reunions dels 
grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar la més 
eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat.  
 

CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat de 
la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels valors 
que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures.  
 

SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió 
social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la 
inclusió de la societat.  
 

SETÈ.- Traslladar els presents acords als Ajuntaments de Barcelona i de Cambrils, al 
Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a les entitats municipalistes ACM i FMC, així com fer-los públics a través dels 
mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.” 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs obriríem torn de paraula. Senyor De las Heras, vol dir alguna 
cosa?  

 
El Sr. Federico de las Heras 
 
D’acord amb les dues mocions amb una salvedat. El punt 4, com he comentat a la Junta 
de Portaveus, és el punt i un apartat on demanen uns temes policials, com és la 
incorporació dels Mossos d’Esquadra a l’aeroport, etc., a la Interpol. Bé, són temes 
tècnics, són temes que no sé si ens toca tocar-los a nosaltres, en un Ple municipal i en 
aquest punt m’abstindré.  
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Perdoni, m’està demanant la votació per punts? 
 

El Sr. Federico de las Heras 
 
Perdó, sí, demano la votació per punts, perquè en aquest punt faria una abstenció.  
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Perdoni, però no li acceptaré la votació per punts perquè justament considerem que 
aquest punt és vital i no puc dir que s’hagués pogut evitar l’atemptat ni molt menys, però 
sí que és evident que si els cossos estiguessin més ben comunicats podríem evitar futurs 
atemptats i, per tant, desvirtua completament la moció. Gràcies 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Bé, en aquest cas perquè no vull entrar en polèmiques sobre el tema. Perquè aquest 
tema podria obrir una polèmica ara mateix, sense cap feina en dos minuts podria dir-la 
grossa. Crec que no toca, crec que no toca i per fer una sessió en un moment que no 
toca hi votaré a favor amb el comentari que he deixat, que no estaré d’acord amb aquest 

punt.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Per part d’ICV-EUiA, senyora Crespo. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Possiblement que la nostra posició serà a favor. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Subirats, té la paraula.  

 
La Sra. Rosa Subirats 
 
Tot i que votarem a favor de les dues declaracions institucionals, per a nosaltres aquesta 
declaració institucional és paper mullat. Paraules que sobre el paper poden quedar molt 
boniques, però que només fan que embolcallar una realitat perversa.  
 
Per a nosaltres parlar de suport a les víctimes és ajudar-les i ajudar la societat que 
aquesta atrocitat ocorreguda el passat 17 d’agost no torni a passar, anant al fons del 
problema. Veure les causes del conflicte sovint ajuda a poder resoldre’l amb eficàcia, 
però no tot són paraules buides, perquè en el fons ja els va bé que la situació no es 
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resolgui. Tan l’Estat espanyol com els EUA i l’OTAN, ja els va bé, mentre hi hagi conflicte 
hi haurà negoci. Mentre hi hagi conflicte continuaran les explotacions de recursos en 
aquests països, es continuaran envaint o ajudant a envair països per tal que el negoci 
sigui rodó.  
 
D’on surt ISIS? Quin és el seu origen? Com es finança? Creiem que són preguntes 
importants per poder entendre com hem arribat fins aquí i sembla que la premsa 
generalista no està gaire interessada a explicar-ho. Com tampoc aquells polítics amants 
de proclames buides de contingut.  
 
Els predecessors d’aquesta organització criminal són coneguts com a talibans o 
salafistes, fanàtics que va tenir el seu primer embrió als volts del 1978, quan en plena 
Guerra Freda els Estat Units va tenir la genial idea d’armar, finançar i entrenar una milícia 
per fer front al govern socialista de l’Afganistan que, amb el suport de la URSS, 
governava el país de forma laica i amb igualtat de drets entre homes i dones. Des 
d’aquell dia, tant els EUA com l’OTAN han donat suport tant a ISIS com a altres 
organitzacions islamistes, com ara Alcaeda. ISIS com a tal no va començar a tenir força 
fins al 2013, però la seva idea fou creada al 2004 per la desestabilització que va generar 
la segona guerra de l’Irak. Deu anys més tard, gràcies al conflicte de Síria i la manca de 
control de l’Estat iraquià es va poder expandir amb facilitat i aconseguir un gran poder a 
la zona. Tota aquesta expansió es va donar pel suport de l’estranger que va rebre i que 
rep tan en diners com en armes i amb preparació. Sota el nom dels rebels siris ISIS, 
Alnurai i altres faccions islamistes han estat reben ajuda tant de l’OTAN, amb Turquia al 
capdavant, com d’Arabia Saudita i els seus aliats del golf. ISIS abraça el guajabisme, una 
de les moltes escoles alcoràniques. I quin és l’estat que té aquesta doctrina com a oficial 
en el seu país? Arabia Saudita.  
 
L’Estat espanyol té una família reial amb molts bons contactes i una gran amistat amb la 
família Saud, amb la qual han fet una infinitat de pactes i de tractes comercials 
armamentístics que proporcionen bons ingressos, tant a la indústria del sector com a la 
família reial. L’últim cas, un pacte que ha quedat com a secret, suposem, per no acabar 
de malmetre la imatge, si és que encara es pot malmetre més. Si l’Estat espanyol vol 
atacar el problema per què no embarga béns d’aquells que financen el terrorisme? No ho 
va fer ja el País Basc al·legant el mateix motiu? Si és per petroli ja hi ha d’altres de països 
per subministrar-nos, l’únic que ha fet l’Estat ha estat endurir la llei i, de què ha servit? 
Vull recordar que no només l’Estat és responsable d’aquesta situació, també la 
Generalitat de Catalunya hi té molt a veure. Què passa amb l’ambaixada a Dubai? Què 
passa amb els contractes amb Turquia o Israel? Què ens pensem, que no tenim la nostra 
part de culpa? A la república que busquem no hi cap aquesta doble barra de mesurar. Si 
us plau, prou mentides, prou manipulació dels mitjans de comunicació. Nosaltres també 
volem solucionar el conflicte i sembla que som els únics que ho volem de debò, perquè 
qualsevol condemna que no indagui en les causes i no estigui disposada a acceptar el 
repte de la veritat estarà destinada al fracàs.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de C’s, senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Per anunciar que el nostre Grup votarà a favor de les dues 
mocions. Si bé volíem demanar a veure si és possible un petit retoc. Ja hem vist de la 
intervenció, bé, de la segona declaració institucional presentada per ERC-AM-MES i 
PDeCAT-UNIÓ, ja hem vist que la seva part més important és aquest component polític 
que intenten posar en qualsevol tipus de moció o declaració, fins i tot són aquestes que 
haurien de ser més escèptiques o més objectives. Però jo no li demanaré ara que canviï 
aquest quart punt sinó que canviï el primer del paràgraf, perquè s’ha deixat, 
lamentablement, una víctima mortal, perquè són 16 les persones mortes o assassinades, 
millor dit, en aquest atemptat terrorista. Potser, si haguessin deixat la política d’aquesta 
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moció a banda, no s’haguessin oblidat que són 16 les persones que van ser 
assassinades. Moltes gràcies.  
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Condeminas i després el senyor Suñé. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí, no pateixi. Això, quan es va redactar, malauradament han augmentat de quan es va 
redactar. Sinó, no, ja imagino que vostès no s’equivoquen. No, dic quan es va redactar, 
no quan es va presentar. No, és la institucional per això n’hem fet una altra diferent que la 
que ha fet el senyor Suñé, perquè no haguéssim tingut cap inconvenient a afegir-nos-hi, 
perquè també estava molt bé; però vam decidir adherir-nos a la que hi havia institucional. 
Però cap problema, si vostè creu que ens hem equivocat i que estem per altres tonteries. 
No, no, cap problema. Jo, quan ens equivoquem ho diem i no passa res, però tonteries 
les justes. Política això no és. Gràcies  
 
Es rectifica la declaració institucional. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Condeminas. Senyor Suñé, per tancar.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Bé, jo crec que les dues mocions són diàfanes i clares. La intenció que tenen és deixar 
palès que la violència i el terrorisme no són mai ni admissibles ni justificables, tinguin la 
forma que tinguin i tinguin l’autoria que tinguin. I jo crec que no cal afegir res més que 
agrair primer al grup d’ERC-AM-MES i PDeCAT-UNIÓ la presentació de la seva moció, 
perquè vol dir que pensen el mateix que nosaltres.  
 
També vull agrair el suport que han manifestat que donaran, igual que la resta de grups 
que han manifestat que donaran suport. Entenc les diferències. He de dir que l’explicació 
de la CUP jo podria compartir-la, gairebé en la seva totalitat, és cert. Va ser la CIA qui va 
(rumors). Jo crec que reclamar democràcia i no donar-la és el pitjor exemple que poden 
fer, jo els hi prego. Gràcies, senyor alcalde. La CIA va intentar boicotejar l’estat que la 
Unió Soviètica tenia a l’Afganistan que havia envaït també tot (...). D’allà venim; per tant, 
amb moltes de les coses que han manifestat podríem estar-hi d’acord, al marge que 
ideològicament tinguem altres diferències, jo crec que això no treu, perquè la política ens 
faci trobar punts d’acord al marge de la ideologia que tinguem. En tot cas, agraïm a les 
persones que donaran suport i res més. Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, passaríem a la votació. Primer votaríem la declaració 
institucional presentada pel Grup Socialista.  
 
El president sotmet a votació la declaració institucional presentada pel Grup Municipal del 
PSC-CP. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
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El president sotmet a votació la declaració institucional presentada pels grups municipals 
d’ERC-AM-MES i PDeCAT-UNIÓ  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat per 20 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Continuaríem amb dues declaracions institucionals més que han entrat per urgència. 
Primer votaríem la urgència. La primera seria una declaració del grup de C’s en defensa 
dels funcionaris i treballadors públics municipals. Defensa la urgència o la votem 
directament, senyor Avilés? Com vostè vulgui. Doncs votem la urgència. 
 
El president sotmet a votació la urgència de la declaració institucional. 
 
Resultat de la urgència: Aprovada per 18 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
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. 
 
Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de C’s en defensa dels 
funcionaris i treballadors públics municipals 
 
El Sr. Francisco Avilés llegeix la declaració institucional següent: 
 
“Durant les sessions al Ple del Parlament de Catalunya dels dies 6 i 7 de setembre, les 
forces independentistes, tot i no disposar d’una majoria social, van impulsar iniciatives 
polítiques i parlamentàries que es situen fora del marc legal i democràtic, vulnerant els 
drets fonamentals del conjunt dels diputats, fonamentalment els de la oposició, del 
Consell de Garanties Estatutàries, obviant el criteri del màxim òrgan consultiu de la 
Generalitat, del Reglament del Parlament, dels propis lletrats de la institució i del conjunt 
de les pròpies institucions catalanes. Unes lleis, tals com la del Referèndum il·legal i la de 
transitorietat jurídica, i que posteriorment han estat suspeses pel Tribunal Constitucional.  
 
Totes aquestes iniciatives polítiques il·legals han estat derivades en gran part a la 
responsabilitat municipal i dels ajuntaments posant en una situació compromesa als 
funcionaris i treballadors públics municipals, forçant-los directa o indirectament a prendre 
decisions que vulneren la legalitat vigent reglamentada en la Constitució Espanyola i en 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i amb el perill que aquest funcionaris i treballadors 
públics puguin ser assenyalats.  
 
Des dels ajuntaments, cal garantir el compliment de l’ordenament jurídic i actuar sota el 
principi que la defensa de l’Estat de Dret és un deure que vincula tots els poders públics i 
per tant tots els treballadors públics, sense excepció, mantenint-los al marge de la 
celebració del Referèndum il·legal previst pel dia 1 d’octubre i de les actuacions que porta 
derivades.  
 
Des dels ajuntaments, cal reconèixer i garantir que la seva actuació quedarà supeditada, 
sempre, al compliment del marc legal vigent, sota els principis de seguretat jurídica, 
jerarquia normativa i lleialtat institucional.  
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Des dels ajuntaments, cal garantir el bon funcionament dels serveis públics i la seguretat 
jurídica dels treballadors públics, recordant que la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya són les fonts del dret del nostre ordenament jurídic i que tota 
norma ha de ser-hi compatible, sense que hi pugui haver cap mena de dubte sobre quina 
norma cal aplicar en cada moment i situació. 
 
És per tot això esposat, que el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía 
del Masnou (C’s) proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Mantenir el compromís de l’Ajuntament del Masnou a reconèixer que una llei o 
norma anul·lada o suspesa pel Tribunal Constitucional no té vigència ni pot emparar cap 
ordre ni actuació administrativa.  
 
SEGON.- Instar a la Generalitat de Catalunya a no crear cap registre de treballadors 
públics amb intencionalitats polítiques o partidistes.  
 
TERCER.- Instar a la Generalitat de Catalunya a que en cap cas l’Administració Pública 
demanarà responsabilitats personals a cap treballador públic pel compliment de 
l’ordenament jurídic o perquè es negui a acatar una norma contrària a aquest ordenament 
jurídic.  
 
QUART.- Reafirmar el compromís de l'Ajuntament del Masnou amb la legalitat vigent que 
emana de la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i les institucions 
espanyoles i catalanes. 
 
CINQUÈ.- Que es publiqui la moció i els seus acords mitjançant els canals de 
comunicació habituals de l’Ajuntament, com Twitter, Facebook i altres xarxes socials, 
pàgina web i Masnou Viu.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Avilés. Hi ha alguna intervenció? Senyor Màxim Fàbregas.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 

Gràcies, senyor alcalde. Bé, C’s ha titulat la seva declaració institucional com en defensa 
dels treballadors municipals. Si ens cenyim a aquest objectiu, el nostre grup comparteix la 
necessitat de defensar els treballadors municipals i, també, la de garantir el bon 
funcionament dels serveis públic i la seguretat jurídica dels treballadors públics, que són 
dues de les referències que es fan a la declaració institucional de C’s. 
 
Ara bé, el problema rau en què, després de llegir la totalitat de la declaració institucional, 
observem amb estranyesa que no conté gaires més referències als treballadors i que, per 
contra, aquesta suposada defensa dels treballadors municipals s’aprofita per posar 
damunt la taula les idees polítiques de C’s. 
 
Per això, i perquè els plantejaments polítics de la nostra coalició estan a les antípodes 
dels de C’s en temes com el dret a decidir, el nostre vot serà en contra de la declaració 
institucional. 
 
I voldria fer una reflexió que hagués pogut fer en el torn de control d’òrgans de govern, 
però que creia que no era el moment adient per fer-li i que potser no serà ben acollida. I 
és que crec que hem de ser respectuosos amb els qui pensen diferent, absolutament 
respectuosos perquè, en cas contrari, no estarem legitimats per demanar respecte per a 
les nostres opinions. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Hi ha alguna intervenció per part de la CUP? 
Senyor Miró.  
 
El Sr. Dídac Miró 
 
No, només destacar que és curiós que la moció es tituli en la defensa dels funcionaris i 
treballadors públics municipals, quan és precisament el seu Grup municipal i el seu partit 
en l’àmbit català qui amenaça de denunciar aquests treballadors municipals i funcionaris 
si participen en el referèndum. I només volia destacar també, que és curiós que parli de 
referèndum il·legal amb una mateixa frase on posa la paraula democràcia.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Jo només volia fer un comentari, si cas des de l’Equip de Govern, no 
entraré en el debat, ho hem parlat abans. Alguns aspectes relacionats amb això, jo crec 
que aquesta moció forma part més del seu món imaginari que de la realitat i, per tant, hi 
votarem en contra. Té la paraula, senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Volia agrair els vots favorables que pugui rebre aquesta moció. Lamentem que tinguem 
dos mons imaginaris: el que vostè representa i el que jo podria representar. I esperem 
que el món real s’acabi imposant i veurem qui estava més a prop d’aquest món imaginari, 
si eren vostès o érem nosaltres. De totes formes, s’està comprometent la neutralitat dels 
treballadors, els està obligant a posicionar-se políticament en qüestions que no tenen res 
a veurem, que haurien d’estar al marge d’aquestes decisions, el que va passar al Ple del 
Parlament va ser un escàndol, intentant, evitant que els funcionaris, els funcionaris de la 
casa del Parlament es poguessin expressar, els obliguessin a intentar signar, fins i tot hi 
ha com una mena de signatura que si l’hagués fet algun tot sembla que és més falsa que 
un duro sevillano, que dirien. Per tant, bé, lamentem que té tota la intenció que la moció 
no prosperarà; però, bé, això no significa que nosaltres seguirem defensant els 
treballadors públics i funcionaris de tota intromissió il·legítima que se’ls pugui fer. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passem a la votació de la declaració institucional.  
 
Resultat: No aprovada per 15 vots en contra i 5 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals de C’s (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a 
favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I entraríem a la última declaració institucional, que també és del grup PSC, sobre alcaldes 
i alcaldesses que estan reben pressions i amenaces per complir la legalitat davant la 
convocatòria de l’1 d’octubre. Endavant, senyora González. Perdó, hem de votar la 
urgència. 
 
El president sotmet a votació la urgència de la declaració institucional. 
 
Resultat de la urgència: Aprovada per 18 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
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Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
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. 
 
Declaració institucional presentada del Grup Municipal del PSC-CP de suport als 
alcaldes i alcaldesses que estan rebent pressions i amenaces per complir la 
legalitat davant la convocatòria de l'1 d'octubre 
 
La Sra. Mònica González llegeix la declaració institucional següent: 
 
“Atesa la crida pública que fou realitzada per part del President del Govern de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, a tota la ciutadania de Catalunya el passat 8 de 
setembre, per a pressionar a tots aquells alcaldes i alcaldesses que no hagin cedit espais 
municipals pel referèndum sense garanties de l’1 d’Octubre declarat il·legal pel Tribunal 
Constitucional (TC). 
 
Atès que, arrel d’aquesta crida del President Puigdemont, s’han constatat, provat i 
denunciat pressions, amenaces, i insults cap a alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores 
per no haver autoritzat la cessió d’espais municipals pel referèndum sense garanties de 
l’1 d’Octubre declarat il·legal pel TC. 
 
Atès que, el Govern de la Generalitat amb les seves darreres declaracions i accions ha 
intentat deliberadament co-responsabilitzar, i fins i tot responsabilitzar, als ajuntaments 
catalans de l’organització i realització de l’acte esmentat. 
 
Atesa que, la investigació preliminar iniciada per la Fiscalia és conseqüència directa de la 
decisió del Govern de la Generalitat de demanar a les alcaldesses i als alcaldes que es 
facin co-responsables de l'organització de l’acte esmentat. 
 
Atesa la vulneració per part d'alguns membres de la Mesa del Parlament de Catalunya i 
molt especialment de la seva Presidenta dels drets fonamentals dels diputats i diputades 
recollits a l'article 23 de la Constitució Espanyola en la tramitació de les lleis denominades 
de “desconnexió” al Ple dels dies 6 i 7 de setembre. 
 
Atès que, cal i fer respectar l’Estat de Dret i Democràtic vigent que ens hem atorgat, i el 
seu marc legal que se’n deriva, com la única forma de preservar la democràcia, la 
llibertat, la seguretat jurídica, el progrés social, i la convivència ciutadana. 
 
Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Rebutjar i condemnar la crida pública que l’actual President del Govern de la 
Generalitat va fer el passat 8 de setembre adreçada a tota la ciutadania de Catalunya on 
demanava pressionar a tots aquells alcaldes i alcaldesses que no cedeixen espais 
municipals pel referèndum sense garanties de l’1 d’Octubre declarat il·legal pel Tribunal 
Constitucional (TC). 
 
Segon. Rebutjar i condemnar tota pressió, amenaça, i insult que hagi rebut qualsevol 
alcalde i alcaldessa, així com també regidor i regidora, per no donar autorització a la 
cessió d’espais municipals per l’acte esmentat.  
 
Tercer. Solidaritzar-nos i donar ple suport a tots els alcaldes i alcaldesses, regidors i 
regidores que en l’exercici del seu mandat i en compliment de la legalitat hagin rebut 
pressions, amenaces, i insults per no donar autorització a la cessió d’espais municipals 
per l’acte esmentat.  
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Quart. Rebutjar i denunciar la intencionalitat política del Govern de la Generalitat a fer co-
responsable de les seves pròpies actuacions cap els consistori quan se’ls ha demanat la 
cessió d’espais municipals, tenint en compte que la pròpia Generalitat disposa dels seus 
locals i equipaments als municipi per poder celebrar l’acte esmentat. 
 
Cinquè. Traslladar aquests acords al President del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, a la Presidenta i a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Diputació 
provincial, al Consell Comarcal, i a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
de Municipis de Catalunya.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora González. Alguna intervenció? Senyor Màxim Fàbregas.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Primer, volia fer, vull fer dues demandes al grup que presenta la declaració: la primera és 
que es pogués votar per punts posant en un bloc l’apartat 4 i en l’altre els quatre apartats 
restants. Això seria la primera demanda. I la segona que és que en el punt primer 
suprimís la paraula condemnar i només mantingués la paraula rebutjar.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi estaria d’acord, senyora González? 
 
La Sra. Mònica González 
 
Un moment, si us plau. No hi ha problema.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Bé, és conegut que la nostra coalició s’ha posicionat públicament i ha criticat les paraules 
del president de la Generalitat, perquè es poden considerar una pressió sobre els 
alcaldes i alcaldesses que no cedeixin locals per a la celebració de l’1-O. 
 
Així mateix, rebutgem, com hem fet sempre en aquest plenari, juntament amb la resta de 
grups, qualsevol actitud violenta contra qualsevol persona i, concretament en aquest cas. 
contra les persones que han estat elegides per representar els seus veïns i veïnes. 
 
També hem estat crítics amb la forma de procedir de JxSí i la CUP en el debat al 
Parlament de Catalunya de la Llei del referèndum i de la Llei de transitorietat. 
 
No obstant, no compartim part del redactat de l’exposició de motius de la declaració 
institucional i creiem que, en l’actual situació, hauríem de centrar els nostres esforços en 
la recerca d’una solució per a Catalunya que, en la nostra opinió, com és ben conegut, 
passa per la celebració d’un referèndum amb garanties i amb reconeixement 
internacional, tal com es va acordar, no oblidem pel Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Dit 
això, votarem a favor dels punts 1, 2, 3 i 5 i en contra del punt 4. 
  

El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, hi hauria la votació separada i vostè ha precisat una petita 
modificació. Quina era? Per tant, quedaria rebutjar la crida del president del Govern de la 
Generalitat al referèndum. Senyor Avilés, té la paraula.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies. Primer, per un costat, felicitar els companys del PSC per presentar aquesta 
moció valenta, que estic segur que no deu ser fàcil i, sobretot, traslladar-li les nostres 
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gratituds per la seva, diguéssim, defensa de l’estat de dret que estant fent arreu del 
territori amb els seus alcaldes i regidors que estant sent violentats per gent que no tolera 
la diversitat d’opinions. Per tant, agraïts, això. I l’únic que vull dir és que suposo, intueixo 
que aquesta moció no prosperarà, tot i que el nostre vot serà afirmatiu, com és lògic, i ho 
lamento perquè en el meu imaginari, en el meu ideari, en el meu imaginari, aquest que jo 
tinc, la veritat és que aquesta moció s’hauria d’aprovar amb els ulls tancats, perquè és 
quasi llei. És a dir, el que està passant, aquest estat d’excepcionalitat que està passant 
és tan greu que jo diria que no caldria ni llegir-la, només amb el títol s’haurien de 
posicionar tots els partits polítics a favor d’aquesta moció i ser unànimes i sortir d’aquí 
felicitant el PSC en la seva defensa de l’estat de dret. Però com que això és només el 
meu ideari imaginari, doncs, lamentablement ens quedarà votar-hi a favor i esperar el 
resultat de la votació. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si se’m permet, continuant amb l’imaginari, jo, la veritat, francament no 
entenc aquesta moció. Em costa, potser, no sé si és el nivell mitjà o mitjà baix que abans 
vostè ha comentat, però no l’entenc. No l’entenc, perquè això sí que són mons paral·lels. 
Evidentment que els càrrecs públics tenen pressions dels ciutadans, només faltaria que 
no tinguessin pressions dels ciutadans. Qualsevol càrrec públic té pressions de 
ciutadans. No s’escandalitzin per això. Pressions per part del Govern de la Generalitat no 
n’hi ha hagut cap. Aquí l’única pressió que hi ha hagut, l’única intimidació que hi ha hagut, 
és per part del Govern de l’Estat i de la justícia espanyola. I, bàsicament, ha estat això, 
més de 700 alcaldes que estan cridats a ser investigats als jutjats. De moment, a mi, us 
informo, perquè ho sapigueu, encara no he rebut la citació, ja us informaré. Per tant, jo 
diria que el debat, de moment, senyor Suñé, el debat el porta l’alcalde i jo li he deixat 
expressar, només faltaria que vostè no em deixi expressar en el meu torn de paraula, el 
meu dret. Jo crec que sí, que s’equivoca vostè. Per tant, crec que vivim en mons 
diferents, senyora González, em sap molt greu dir-li-ho, vivim en mons diferents. Aquí els 
únics matxacats són aquests senyors que encara estan detinguts i fins demà no declaren 
a la Ciutat de la Justícia, aquests són els que estan en aquests moments represaliats. 
Són els més de 700 alcaldes que l’altre dia ens vam trobar a la plaça de Sant Jaume, que 
estan amenaçats pel Govern de l’Estat per suposats delictes de desobediència. Això és 
l’amenaça real. Lo altre és imaginació. I les pressions que puguin venir per part dels 
ciutadans les tenim tots, només faltaria, que per això som càrrecs electes, som càrrecs 
institucionals i també el ciutadà té dret a pressionar-nos, a emprenyar-nos quan anem pel 
carrer i a reclamar-nos i a exigir-nos coses. Només faltaria, només faltaria que això no ho 
pogués fer el ciutadà. Per tant, jo crec que aquesta moció, em sap molt de greu, està fora 
de lloc i la postura del Govern serà rebutjar-la en la seva totalitat. Té la paraula.  
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. Miri, no em volia dirigir per les paraules que vostè m’ha contestat 
ara, però només li diré una cosa. Jo respecto i escolto. Espero el mateix de la resta de 
persones. A mi no m’escolten i, a més, no em respecten i això és un problema que s’ho 
han de fer mirar tots.  
 
En segon lloc, i una altra cosa que em falta dir. I és que aquest Govern, que actualment 
ha actuat de la forma que ha actuat, a mi no em representa. Jo soc catalana igual que 
tots vostès i he viscut tota la vida aquí a Catalunya i no permetré que a mi no em deixin 
parlar. Jo parlaré i diré la meva idea i vull que me la respectin i me l’escoltin i que no 
m’interrompin, com han estat fent tota l’estona. Perquè és una falta de respecte absoluta 
a les persones, si us plau, deixin parlar les persones. Jo puc estar d’acord o no amb les 
idees que tingui tothom, però deixin parlar a tothom. Tothom tenim dret a parlar, que per 
això estem en una democràcia, com tant reivindiquen aquí. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Només una precisió... Totalment d’acord amb la seva intervenció, senyora González. 
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La Sra. Mònica González 
 
Menys mal. Vaig a fer la meva conclusió que tenia prevista fer i és haver agraït i agraeixo 
estar escoltada, ja que la llibertat d’expressió i els drets bàsics i la voluntat de tots els 
catalans i catalanes està en joc.  
 
Volia agrair també els vots que puguin tenir a favor d’aquesta moció presentada com a 
declaració institucional. Condemnem les actuacions fora de mesura del Govern estatal, 
que incrementa la crispació i fomenta el conflicte reaccionari; però això ja s’esperava, 
això ja se sabia. Nosaltres volem anar més enllà i, com diu el nostre primer secretari, 
posem el comptador a zero, si us plau. Donem una oportunitat al diàleg i busquem sumar 
voluntats. I deixem la ruptura com un dels escenaris i no l’únic, no. No s’ha fet l’esforç que 
els ciutadans es mereixen. Tant uns com altres han donat mostra de manca de voluntat 
política i han abocat la societat a viure-ho amb aquesta terrible dicotomia. Sabem el mal 
que ens està fent i ens farà a tots els catalans i catalanes. Fem una crida per exigir que 
els actors polítics d’aquest problema seguin a negociar un acord, una solució diferent de 
la ruptura o de l’immobilisme insensible i, llavors, votem tots, amb garanties. I perquè el 
que es decideixi sigui una realitat l’endemà de la votació. A títol personal només vull dir 
una cosa. Jo vull que guanyi el seny, que sumem voluntats i guanyi el diàleg i el pacte, 
per un acord que faci guanyar la societat. Oblidem d’una vegada els vots i les banderes, 
això és el que jo vull. En una situació de crisi institucional i política com la que estem 
vivim, s’ha d’actuar amb responsabilitat, amb prudència, amb respecte i no buscar la sin 
razón, la irresponsabilitat, la temeritat, etc. Prego que els polítics al cap dels governs facin 
la seva feina, busquin solucions polítiques i pactades per a tots els catalans i catalanes, jo 
en soc una. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla, passaríem a la votació de la declaració institucional 
del PSC. Perdó, votaríem la declaració excepte el punt quart i després el votaríem per 
separat.  
 
Resultat: No aprovat per 13 vots en contra i 7 vots a favor. 
 

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

Resultat: No aprovat per 15 vots en contra i 5 vots a favor. 
 

Votació del punt número 4 
Els grups municipals de C’s (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a 
favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra. 
 

L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 
 


