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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents. 
 
1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes del Ple ordinari del 27 d'abril i 
del 18 de maig de 2017 
 
L’acta del Ple ordinari del 27 d'abril de 2017 es deixa sobre la taula. 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 18 de maig de 2017 amb una correcció a la intervenció 
del Sr. Ernest Suñé, pàgina 23. 
 
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents: 
 
ALCALDIA 

 
Minut de silenci per l’atemptat a Manchester 
El dimarts 23 de maig, l’Ajuntament s’ha afegit a les mostres de condol per l’atemptat 
terrorista de Manchester del passat dilluns. 

 
Reunió del Consell de la Vila 
El dijous 25 de maig, el màxim òrgan permanent de participació ciutadana es va reunir en 
sessió ordinària. L’Equip de Govern va informar i debatre l’estat d’execució del Pla 
d’actuació municipal. 
 
Reunió amb els representants de l’immoble del carrer Roger de Flor, 33 
El passat dimarts 6 de juny, l’alcalde, Jaume Oliveras, i el regidor d’Habitatge, Jordi 
Matas, es van reunir amb els representants dels veïns de l’immoble del carrer Roger de 
Flor, 33. Aquesta reunió obeeix a la situació angoixant que estan patint els llogaters arran 
de la venda de l’immoble a Kasun Real State, SL. L’Ajuntament ha ofert als veïns suport 
legal i medicació per treballar-ho conjuntament. 

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Presentació del programa Consolida’t 
El dimarts 23 de maig, es va presentar el programa Consolida’t, destinat als professionals 
autònoms. Aquest programa té com a objectiu contribuir a l’enfortiment i creixement del 
treball autònom. 
 
18a Fira Comercial i Gastronòmica del Masnou 
El passat cap de setmana del 19, 20 i 21 de maig, va tenir lloc la 18a edició de la Fira 
Comercial i Gastronòmica, organitzada per la Federació del Comerç, la Indústria i el 
Turisme i l’Ajuntament del Masnou. La mostra va ser inaugurada per l’alcalde, Jaume 
Oliveras; la regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Folch; el diputat de comerç, Isaac 
Albert i la presidenta de la Federació de Comerç, Concepción Frau. També van assistir-hi 
diversos regidors del consistori. Va comptar amb més d’una seixantena d’expositors. Els 
visitants van poder gaudir de les diferents actuacions musicals a l’escenari, així com de 
tallers, cercavila, desfilada de moda, balls, tast de vins, etc. 
 
IV Premi d’Emprenedoria @elmasnou_jove2016 i subvencions a empreses de nova 
creació 
El dimecres 14 de juny, van ser lliurats els IV Premi d’Emprenedoria jove i les 
subvencions per a empreses de nova creació per tal d’impulsar l’emprenedoria i fer un 
reconeixement als emprenedors del municipi. L’alcalde, Jaume Oliveras, va entregar el 
premi a la guanyadora, Sílvia Serrano. La regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Folch, 
va explicar que el premi econòmic s’ha incrementat perquè concentra dos premis en un 
respecte a edicions anteriors. 
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ACCIÓ SOCIAL 
 
80è aniversari de la Creu Roja al Masnou-Alella i Teià 
El divendres 26 de maig, va tenir lloc l’emotiu acte de celebració de l’aniversari de la Creu 
Roja al Masnou, Alella i Teià. Hi van ser presents els alcaldes dels tres municipis, així 
com el president de Creu Roja Catalunya, Antoni Guilera; el president provincial, Josep 
Quitet, i el de la secció local, Francesc Bonet. També hi van assistir diversos regidors del 
consistori masnoví. 

 
Obert el període per demanar ajuts de llibres escolars i beques menjador 
El dimarts 6 de juny, es va obrir el període per presentar les sol·licituds per als ajuts 
econòmics municipals per a l’adquisició de llibres de material escolar lectiu i per a les 
beques menjador escolar del Consell Comarcal del Maresme. 

 
38a edició del Festival prodisminuïts psíquics 
El cap de setmana del 3 i 4 de juny, DISMA va celebrar al pati del Casino el 38è Festival. 
Hi van assistir, l’alcalde, Jaume Oliveras; la regidora de Cultura, Neus Tallada; el regidor 
de Salut Pública, Albert Alfaro, i d’altres regidors de l’Equip de Govern. 

 
Cloenda del curs de Coneixements laborals 
El 8 de juny, va cloure el curs de coneixements laborals programat pel Servei d’Acollida 
de l’Ajuntament del Masnou. La regidora d’Acció Social, Noemí Condeminas, va fer 
entrega de les acreditacions als alumnes que hi van participar. 
 
BIBLIOTECA 
 
Visites escolars 
El divendres 19 de maig, van visitar la biblioteca els alumnes de P4 de l’Escola Lluís 
Millet. El dimarts 30 de maig i el 6 de juny, ho van fer els alumnes de P3 de les 
Escolàpies del Masnou i el divendres 9 de juny, els alumnes de P3 de l’Escola Marinada. 

 
Presentació del llibre Els vells amics 
El dilluns 22 de maig, l’escriptora Sílvia Soler va presentar el seu últim llibre. 

 
Bibliolab 
El dimarts 23 de maig, va tenir lloc aquesta activitat, amb Alfabets bestiaris, a càrrec de 
Mireia Córdoba. 

 
Hora del conte 
El dissabte 27 de maig, va tenir lloc aquesta activitat, amb el conte El viatge de James. 

 
Club de lectors intrèpids 
El dimarts 30 de maig, va tenir lloc la penúltima sessió del curs d’aquesta activitat. 
 
Tertúlies en català 
El dimarts 30 de maig, va tenir lloc aquesta activitat, a càrrec de Carme Giol, del 
Voluntariat per la llengua. Van comentar el llibre Les mateixes estrelles, de Núria Martí. 

 
Conferència “Això és un llibre?” 
El dimarts 30 de maig, Elisa Pellacani va presentar el seu nou catàleg Naturally a book i 
l’exposició del 2017 que estarà a la biblioteca fins a finals de juny. 
 
Lectors intrèpids 
El dimarts 6 de juny, es va fer l’última sessió de La penya dels llibres. Els participants van 
comentar les lectures que van triar i es van entregar els diplomes corresponents. 
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Campanya solidària La fam no fa vacances 
Des del 5 fins al 22 de juny, la biblioteca col·labora amb la campanya de recollida 
d’aliments La fam no fa vacances. 
 
Club de lectors intrèpids 
El dimarts 13 de juny, es va fer la darrera sessió del club. 

 
Conferència “Viatjar low cost” 
El dimecres 14 de juny, va haver-hi aquesta conferència de turisme, a càrrec de Cèlia 
López. 

 
Laboratori de lectura 
El dijous 15 de juny es va fer un laboratori de lectura sobre els trucs del corredor 
Ruqueries divertides. 

 
CULTURA 

 
Visita de dos comissaris d’art 
El 25 de maig, dos comissaris d’art residents a París van visitar l’espai Pericot, amb motiu 
de la propera exposició a La Pedrera sobre “Obres obertes: art, moviment i espai, 1950-
1970”. 
 
Lliurament premis Goleta i Bergantí 
El divendres 26 de maig, va tenir lloc el lliurament de premis de la XXXIX edició dels 
Goleta i Bergantí. En aquesta celebració, es va fer la tradicional lectura de les actes del 
jurat per conèixer els autors premiats. La convocatòria ha comptat amb la col·laboració de 
Carme Giol, Gemma Montoya, Josep Rossell, Esteve Pujol, Gisa Mohr i Noemí 
Fernández com a membres del jurat. A l’acte van assistir l’alcalde, Jaume Oliveras; la 
regidora de Cultura, Neus Tallada; a més de diversos regidors del consistori i membres 
dels centres escolars del municipi. 
 
Inauguració de l’exposició 7 segundos 
El divendres 26 de maig, es va inaugurar aquesta exposició de Pepe Jiménez, a la casa 
de Cultura. Es pot visitar fins al 4 de juny. L’alcalde, Jaume Oliveras; la tinent d’alcalde 
segona, Sílvia Folch, i la regidora de Cultura, Neus Tallada, van assistir a la inauguració. 
L’alcalde va felicitar l’artista per la seva aportació al municipi en unes setmanes 
culturalment molt intenses. 
 
Rebuda de la coral Donna Canta 
El divendres 26 de maig, va tenir lloc, a la Casa de Cultura, la rebuda de la coral de 
Baviera, dins dels actes commemoratius de l’Any Millet. Els van rebre, l’alcalde, Jaume 
Oliveras i la regidora de Cultura, Neus Tallada. Van estar acompanyats per la presidenta 
de l’Associació Unesco Masnou, Gisa Mohr, i el director del Cor Scandicus, Francesc 
Ruiz. 
 
Cantada escolar com a homenatge al mestre Millet 
El dissabte 27 de maig, els alumnes de 4t de primària dels centres educatius del municipi 
van oferir un recital dins dels actes del 150è aniversari del naixement del mestre Millet. 
També va actuar la coral Alemanya Donna Canta i el Cor Scandicus. L’acte va ser 
organitzat per l’Associació Unesco Masnou, amb la col·laboració de la Comunitat 
Parroquial de Sant Pere. 

 
Primer itinerari i tast de vins 
El diumenge 28 de maig, va tenir lloc aquest itinerari cultural amb tast de vins. 
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ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET 
 
Teatre El crèdit 
El cap de setmana 3 i 4 de juny, aquest espai va acollir el darrer èxit teatral de Jordi 
Galceran, El crèdit, interpretat pel grup escènic Rauxa. 

 
ENSENYAMENT 
 
Finalitzat el termini de presentació subvencions per a entitats educatives 
El dilluns 22 de maig, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a entitats 
educatives de l’any 2017. 
 
Publicada la llista d’admissió a les escoles bressol 
El dilluns 22 de maig, es va publicar la llista amb el barem provisional del procés 
d’admissió a les escoles bressol municipals Sol Solet i la Barqueta. 
 
Revetlles amb precaució amb A foc lent 
El dimarts 23 de maig, els escolars de 6è de primària del Masnou van assistir a 
l’espectacle A foc lent. L’activitat s’emmarca dins la sessió informativa que la Direcció 
General de Protecció Civil ofereix a les escoles dins la campanya “Revetlles amb 
precaució”. 
 
Espectacle Com gat i gos 
El dilluns 29 de maig, van gaudir de l’espectacle uns 200 escolars de P5 de les escoles 
del Masnou, de la companyia teatral Teatreanimal. Va assistir-hi la regidora d’Infància i 
Ensenyament, Meritxell Blanch. 
 
Darrer plenari del Consell escolar municipal curs 2016/2017 
El dimarts 30 de maig, va tenir lloc el darrer plenari del Consell Escolar Municipal 
d’aquest curs, per tractar diverses qüestions per al proper curs 2017/2018. 
 
Consell Municipal dels Infants 
El dimecres 31 de maig, es va reunir el Consell Municipal dels Infants, compost per dos 
representants de cada classe de sisè de primària dels centres escolars del Masnou. En 
aquesta sessió plenària es van aprovat vuit propostes per millorar la mobilitat a la vila. Va 
presidir la sessió l’alcalde, Jaume Oliveras, acompanyat de la primera tinent d’alcalde, 
Sílvia Folch. A l’acte, també van assistir-hi la regidora d’Ensenyament, Meritxell Blanch, i 
el regidor de manteniment, Joaquim Fàbregas. 
 
Obert el procés de preinscripció i matrícula per a persones adultes del Masnou 
L’oferta inclou una desena de cursos i tallers. A més a més, el CFPAM ofereix tallers 
d’acolliment lingüístic en català i castellà, i d’anglès inicial. 
 
Concert de final de curs de l’EMUMM 
El passat dissabte 10 de juny, l’EMUMM va oferir el concert de cloenda del curs, a l’Espai 
Escènic Ca n’Humet. 

 
ESPORTS 

 
Signatura de convenis 
El dimecres 24 de maig, es van signar convenis amb entitats esportives del Masnou. 

 
5a Edició de la cursa popular del Masnou 
El diumenge 21 de maig es va celebrar la popular cursa del Masnou, La Sansi, 
organitzada pel Club Atletisme La Sansi amb la col·laboració de l’Ajuntament i el Club 
Nàutic del Masnou. 
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Homenatge al Club de Patinatge el Masnou 
El dimecres 31 de maig, l’alcalde, Jaume Oliveras, i el regidor d’esports, Jordi Matas, van 
rebre el grup de xou i el quartet del Club Patinatge el Masnou, a la sala capitular, en 
reconeixement a la seva trajectòria esportiva. Les autoritats van felicitar les patinadores, 
l’entrenador, Jaume Pons, i la coreògrafa, Anna Domènech. També va assistir a l’acte el 
president del Club de Patinatge, Artur Pasqual, així com diversos regidors del consistori. 

 
Club de Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou 
En les darreres competicions, els equips de Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou van 
obtenir uns bons resultats. 
 
HABITATGE 
 
Ja es van poder sol·licitar les subvencions per a obres de rehabilitació d’edificis 
d’habitatges 
El 16 de maig, la Generalitat de Catalunya va fer pública la convocatòria de subvencions 
per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2017. Es 
prioritzaran les actuacions que fomentin la millora de l’estalvi energètic i s’atorgaran ajuts 
a totes les que afectin l’estructura de l’edifici o que suposin millores en l’accessibilitat. 
 
Previsió de construcció d’habitatge protegit per a gent gran al Masnou 
El dimecres 23 de maig, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, van anunciar que la Generalitat tornarà a fer 
promocions d’habitatge públic al Masnou. 
 
Sessió de treball contra la bombolla immobiliària del lloguer 
El dimecres 14 de juny, es va celebrar una sessió tècnica participativa d’intercanvi de 
coneixement i de transferència d’experiències entre els membres de la Xarxa de Serveis 
Locals d’Habitatge. Va comptar amb l’assistència de representants de diferents 
ajuntaments. L’alcalde, Jaume Oliveras, i el regidor d’habitatge, Jordi Matas, van ser els 
encarregats de donar la benvinguda i obrir la jornada de treball. 
 
IGUALTAT 

 
Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones 
El diumenge 28 de maig, es va commemorar el Dia Internacional d’Acció per la Salut de 
les Dones. L’Ajuntament s’afegeix a la celebració amb tres activitats que versen sobre la 
maternitat. 

 
JOVENTUT 

 
El Fakaló cobrirà les places vacants amb la llista d’espera 
Les places que van quedar vacants després del sorteig d’adjudicació es cobriran 
mitjançant la llista d’espera obtinguda durant la preinscripció. En aquest dies s’informarà 
telefònicament els infants i joves que passen a tenir plaça al Fakaló 2017. 

 
SALUT PÚBLICA I CONSUM 
 
En marxa el servei de prevenció, salvament i socorrisme a les platges 
El dissabte 27 de maig, es va posar en marxa aquest servei, a les platges del Masnou i 
Ocata. L’empresa concessionària d’aquest servei és, de nou, Pro-Activa, que ofereix 
aquest servei des de la temporada passada. 
 
Formació en dispensació responsable d’alcohol 
El dijous 14 de juny, dins del Pla municipal de prevenció de drogodependències, es va 
realitzar aquesta formació, adreçada a les guinguetes, supermercats que obren a la nit i 
establiments d’oci nocturn. 

 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000006  15 de juny de 2017 

 

8 

PROJECTES I OBRES 
 
Finalitzada la remodelació del Jardí de Can Malet 
El divendres 9 de juny, l’alcalde, Jaume Oliveras, va visitar les actuacions de millora del 
jardí de Can Malet al nucli antic. Les obres han permès reurbanitzar l’espai i millorar-ne 
l’accessibilitat. També van assistir a la visita, el regidor delegat d’Urbanisme, Ricard 
Plana; la regidora d’Acció Social i Gent Gran, Noemí Condeminas; el regidor de 
Manteniment, Joaquim Fàbregas, i els tècnics responsables de l’obra. 
 
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
El secretari general dona compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 946, de data 11 de maig de 2017, al número 1144, de data 8 de juny de 
2017. 
 
Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 
4. Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius 
de la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer 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 40/2017 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 primer trimestre del pressupost 2017.  
 
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del primer 
trimestre del pressupost 2017 al Ministeri d’Hisenda. 
 
Resultat: En resten assabentats. 
  
5. Aprovació inicial de la modificació del punt 2 de la Base 10 de les d'execució del 
pressupost, d'ampliacions de crèdit establertes en la secció tercera d'altres 
modificacions pressupostàries 
 
El Sr. Jordi Matas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Això, tal com ha comentat la Comissió Informativa, es tracta de 
les bases d’execució del pressupost. Actualment, només tenim que, sense passar pel Ple, 
és pot aplicar un increment entre la partida de la despesa de gestió del sistema tributari i 
el seu corresponent ingrés. Per tant, en aquell moment hi ha altres necessitats en el sentit 
que hi ha partides que s’han vist implicades amb despeses extraordinàries que no 
estaven de cap de les maneres pensades per les regidories corresponents, les quals han 
hagut de fer front a unes despeses, com per exemple són temes d’accidents de trànsit 
amb mobiliari urbà amb fanals, amb senyals o també intervencions per part de salut en 
temes com de Diògenes, que això suposa unes despeses a càrrec de l’Ajuntament 
inicialment molt importants fins al moment, que es cobren. Doncs, el que ara fem és 
proposar al Ple que no sols hi hagi aquella, que si hi ha més gestió tributària hi ha més 
espais i, per tant, després quan es cobra això és compensa, sinó que, a més a més, hi 
afegim tres conceptes més. La inversió en mobilitat associada al funcionament, amb un 
ingrés que seria per concessions d’aparcament amb limitació horària, que això és en el 
cas en què també hi hagi un accident que es facin malbé un parquímetre, doncs quan es 
cobrin de l’assegurança els diners vagin directament a parar a la partida de mobilitat. Per 
tant, aquesta despesa o inversió extraordinària que hi ha hagut no ha de suportar-ho amb 
les accions que té previstes durant tot l’any sinó que queda compensat. També seria per 
la part de contracte de sanitat ambiental i, finalment, per manteniment i conservació de la 
via pública. Per tant, els acords que es proposen són aquests.  
 
El Sr. Jordi Claramunt llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el 
següent: 
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“En sessió plenària extraordinària del dia 27 d’octubre de 2016, es va aprovar, juntament 
amb el pressupost 2017 les bases d’execució del mateix. 
 
En la base 10 de les d’execució, pel que fa a les ampliacions de crèdit i concretament en 
el seu punt 2 s’estableix: 
 

2. Es consideren únicament com a crèdits ampliables els que es relacionen a 

continuació: 
 

Aplicació despesa Aplicació ingrés 

HI 93200 22708 Gestió sistema tributari ORGT 39211 Recàrrec de constrenyiment 

 
Vist l’informe de l’interventor pel que fa la modificació del punt 2 de la Base 10 de les 
d’execució del pressupost, d’ampliacions de crèdit establertes en la secció tercera d’altres 
modificacions pressupostàries. 
 
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. Aprovació inicial de la modificació del punt 2 de la Base 10 de les d’execució del 
pressupost, d’ampliacions de crèdit establertes en la secció tercera d’altres modificacions 
pressupostàries, quedant de la següent manera: 
 

Aplicació despesa Aplicació ingrés 

HI 93200 22708 Gestió sistema tributari ORGT 39211 Recàrrec de constrenyiment 

MO 13400 62900 Inversions en mobilitat: 
associades al funcionament 

55002 Concessions ;aparcament amb 
limitació horària 

SP 31112 22799 Contractes sanitat ambiental 38901 Reintegrament de despeses 

MS 15320 21000 Manteniment i Conservació via 
pública 

39800 Indemnitzacions assegurances 
no vida 

 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de quinze 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 i al tauler d’edictes 
electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir 
de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar al departament d’intervenció de l’Ajuntament del Masnou, 
situat a l’Edifici Roger de Flor, carrer Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou (Barcelona), de 
dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor Màxim Fàbregas. 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
Gràcies, senyor alcalde. Per dir que el nostre Grup votarà abstenció, atès que la proposta 
consisteix a modificar parcialment, com ha llegit el regidor, les Bases d’execució del 
pressupost de 2017, un pressupost que vàrem votar en contra perquè, com hem recordat 
en diferents ocasions, el Govern va rebutjar totes les esmenes que hi vàrem presentar. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passaríem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) s’abstenen. 
 
6. Aprovació inicial de la modificació de l'apartat 29.5 de les Bases d'execució del 
pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió 
directa, exercici 2017 
 
El Sr. Jordi Matas  
 
Tal com es va comentar també a la Comissió Informativa, la presentació del pressupost a 
les Bases d’execució on han d’estar totes les subvencions nominatives han d’estar 
descrites una a una. Hi va haver un error i ens vam deixar de posar, en el que és el text 
que acompanya al pressupost, als números, al text m’he deixat de posar el nom de dues 
subvencions. El que fem ara és rectificar aquest error i fem constar les dues que estaven 
previstes aquell numèric, com a números, però hi faltava el detall específic dins del text 
que acompanya les Bases d’execució que acompanyen el pressupost. 
 
El Sr. Jordi Claramunt llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el 
següent: 
 
“Vist l’informe tècnic incorporat a l’expedient, en el qual es proposa que es presenti al Ple 
la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’Execució del pressupost de subvencions 
nominatives d’acció social, a atorgar pel procediment de concessió directa per aquest 
exercici 2017, aprovades per sessió plenària del dia 27 d’octubre de 2016. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de les subvencions nominatives i atorgades pel 
procediment de concessió directa, aprovades en sessió plenària de data 27 d’octubre de 
2016, en aplicació de l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i de l’article 11 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del 
Masnou, que a continuació es relacionen en el sentit de:  
 

 Incorporar 

Beneficiari Concepte Import 

Fons català de cooperació 
al desenvolupament 

Suport a projectes de solidaritat i 
cooperació 

 16.000 € 

El Masnou amb el Sàhara  Suport a projectes de solidaritat i 
cooperació 

 5.000 € 
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Segon. Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de quinze dies hàbils, a 
fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació 
“El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació 
pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al 
BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar al departament d’Acció Social de l’Ajuntament del 
Masnou, situat a l’Edifici Roger de Flor, carrer Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou 
(Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament. 
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’Execució 
del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió 
directa l’exercici 2017, que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. En aquest cas, el nostre Grup votarà a favor ja que, tot i que com 
en el cas anterior la proposta consisteix a modificar parcialment les Bases d’execució del 
pressupost de 2017, en aquesta ocasió es tracta de corregir una errada comesa per un 
oblit del Govern. Una errada que, a més a més, afecta unes subvencions a les quals 
nosaltres som favorables. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si els sembla, ara voldríem debatre el punt d’urgència per la temàtica que té, que es va 
comentar a la Junta de Portaveus. Que seria l’aprovació inicial de l’expedient número 
21/2017 de Modificació pressupostària per crèdit extraordinari. Si els sembla podríem, al 
saber la urgència, podríem debatre aquest punt aquí per coherència amb l’ordre del dia, 
ja que es tracta d’un punt també del Departament de Finances. Si els sembla votaríem la 
urgència.  
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta. 
 
Resultat: Aprovada la urgència per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció. 
 
Votació:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), ICV-
EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté. 
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El Sr. Jordi Matas  
 
Gràcies, senyor alcalde. A veure, això es tracta de poder aprovar pel Ple la compra d’un 
apilador elèctric per al centre de distribució d’aliments que estem a punt d’inaugurar. I 
com també properament rebrem una comanda d’aliments prou important, necessitem 
aquest transpaler, aquest apilador per transportar tots els aliments cap a dins i poder 
moure-ho eficientment. Això és una cosa sobrevinguda que no teníem prevista i per això 
també ho portem a Ple, per poder-ho comprar i tenir-ho abans que ens arribin aquests 
aliments.  
 
El Sr. Jordi Claramunt llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el 
següent: 
 
Aprovació inicial expedient número 21/2017 de Modificació pressupostària per 
crèdit Extraordinari 
 
“Es presenta al departament d’intervenció la petició de la regidoria d’Acció Social per la 
modificació de crèdit del pressupost vigent, mitjançant crèdit extraordinari, per poder 
disposar d’un aparell apilador elèctric que permeti l’ordenació al magatzem del Centre de 
Distribució d’Aliments. 
 
Davant la necessitat de realitzar les despeses previstes anteriorment, comprovat que en 
el Pressupost vigent no existeixen els crèdits suficients, de conformitat amb l’article 177.2 
RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
i l’article 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor, en relació a l’esmentat expedient de crèdit 
extraordinari.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 21/2017, de concessió de crèdit 
Extraordinari finançat amb baixa de despesa de capítol 2, segons el detall de les 
aplicacions de despeses que s’especifiquen a continuació: 
 
INCREMENT 
DESPESES  

    

Org. Pro. Eco. Descripció  
Crèdits 
totals Modificació  

Crèdits 
totals 
consignats 

AS 23111 62300 
Apilador elèctric Centre 
Distribució d'Aliments 0,00 5.422,00 5.422,00 

       BAIXA DE DESPESES  
    

Org. Pro. Eco. Descripció  
Crèdits 
totals 

Baixes per 
anul·lació 

Crèdits 
totals 
consignats 

AS 23119 22699 Projectes d'Acció Social 33.065,00 -5.422,00 27.643,00 

 
Segon.- Exposar al públic la modificació esmentada pel termini de quinze dies a la 

Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la 

corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al 

portal de transparència.  

 

Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant 

el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan 

s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 
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les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Doncs passem a la votació del punt.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), ICV-
EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté. 
 
7. Compatibilitat d'una funcionària 
 
La Sra. Sílvia Folch llegeix la proposta següent: 
 
“Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada el dia 31 de març de 2017 per la 
senyora (.../...), funcionària de l’Ajuntament del Masnou, adscrita al lloc de treball de 
tècnic superior en dret de l’àrea de serveis generals, per a l'exercici d'una segona activitat 
privada per compte propi com a administradora d’una societat familiar dedicada a 
l’adquisició, administració i gestió de títols, accions, participacions socials o qualsevol 
forma de representació de participació en el capital d’entitats mercantils, així com 
l’adquisició, comercialització, venda, arrendament i explotació, entre d’altre, de bens 
immobles, rústics o urbans, terrenys, edificis, vivendes, etc. 
  
Vist que l'article 1.3 de la Llei 53/1984 disposa que l'acompliment d'un lloc de treball pel 
personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei serà incompatible amb l'exercici de 
qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar 
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o 
independència.  
 
Vist que l'article 11.1 de la Llei 53/1984 estableix que el personal comprès en el seu àmbit 
d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses 
les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei 
d'Entitats o particulars que es relacionin directament amb els que desenvolupi el 
Departament, Organisme o Entitat al qual l'interessat estigui adscrit a prestar els seus 
serveis, precisament per evitar que tingui lloc un conflicte d’interès en l’empleat públic, si 
es pogués prevaldre’s del seu lloc de treball en l'Administració, en perjudici de l’interès 
públic.  
 
Vist que realitzada la deguda ponderació, tenint en compte l’objecte d’administradora, no 
s’aprecia conflicte d’interessos entre l’exposada activitat privada i l’activitat pública que 
realitza la tècnica superior en dret de l’àrea de serveis generals, l’objecte de la qual no 
coincideix amb el que es realitza en l’activitat privada, atès que versa sobre tasques 
d’assessorament jurídic en l’àrea de serveis generals, per tant, no entra en conflicte amb 
l’activitat privada d’administradora d’una societat familiar dedicada a l’adquisició, 
administració i gestió de títols, accions, participacions socials o qualsevol forma de 
representació de participació en el capital d’entitats mercantils, així com l’adquisició, 
comercialització, venda, arrendament i explotació, entre d’altre, de bens immobles, rústics 
o urbans, terrenys, edificis, vivendes, etc., la impartició de la qual sempre que es realitzi 
necessàriament fora de la jornada laboral de l’empleada pública, no s’aprecia que 
perjudiqui l’activitat municipal exercida, sense que consegüentment es comprometi la 
imparcialitat, independència i el compliment dels deures a càrrec de l’empleada pública, 
en l’exercici de les seves funcions.  
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Vist que l’article 12.2 de la Llei 53/1984, en relació a l’article 329 i 330, del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, estableix que les activitats privades que corresponguin a llocs 
de treball que requereixin la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o 
superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en l'Administració, només 
es podrà autoritzar quan l'activitat pública sigui com de prestació a temps parcial. El que, 
a sensu contrari vol dir que quan la jornada a l'Ajuntament és la normal a temps complet, 
només es podria autoritzar la compatibilitat si la jornada o horari de l'activitat privada és 
inferior a la meitat. 
 
Vist que el lloc de tècnic superior en dret de l’àrea de serveis generals no percep un 
complement específic pel factor d'incompatibilitat conforme l’article 14 de la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat.  
 
Vist que la senyora (.../...) ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignat una 
tipologia de jornada de 34,20 hores setmanals, i la dedicació com a administradora seria 
de 2 hores setmanals, i per tant inferior a la meitat de la jornada a l’Ajuntament. 
 
Vist que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, regula l’autorització del 
personal inclòs en l'àmbit d'aquesta Llei per a l'exercici d'activitats privades.  
 
Vist l’informe emès per la responsable del departament de Recursos Humans i 
Organització.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Autoritzar la senyora (.../...) la compatibilitat de l’activitat privada per compte 
d’altre declarada el dia 31 de març de 2017 per a la realització de tasques 
d’administradora d’una societat familiar dedicada a l’adquisició, administració i gestió de 
títols, accions, participacions socials o qualsevol forma de representació de participació 
en el capital d’entitats mercantils, així com l’adquisició, comercialització, venda, 
arrendament i explotació, entre d’altre, de bens immobles, rústics o urbans, terrenys, 
edificis, vivendes, etc., sempre que la mateixa tingui lloc, necessàriament, fora de la seva 
jornada de treball com a tècnica superior en dret de l’àrea de serveis generals, i 
condicionada a l’estricte compliment de les obligacions següents:  
 

1. En cap cas l’activitat privada no impedirà ni menyscabarà l’estricte compliment 
dels deures de la l’empleada pública ni en comprometrà la imparcialitat ni la 
independència.  
 

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

 

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

 

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

5. Qualsevol canvi en l’objecte com a administradora, haurà de ser comunicat a 
aquesta corporació per la funcionària, als efectes d’analitzar si la mateixa continua 
sent compatible amb l’activitat pública realitzada pel mateix.  
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6. L’autorització de comptabilitat està condicionada a l’estricte compliment de la 
jornada i l’horari, tenint en compte que segons la fitxa descriptiva del lloc de treball 
de tècnica superior en dret de l’àrea de Serveis Generals té disponibilitat i 
dedicació plena per a l’exercici de les funcions del lloc fora de la jornada habitual 
de treball. 

 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Doncs passem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) s’absté. 
 
8. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la creació, 
modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament 
del Masnou 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, gràcies de nou, senyor alcalde. Al Ple del mes de juny del 2016 es va aprovar 
inicialment l’ordenança reguladora de la creació, modificació i supressió de fitxers de 
dades de caràcter personal que va ser elevada a definitiva al no haver-s’hi presentat 
al·legacions.  
 
En posterioritat i fruit d’unes consideracions efectuades per l’autoritat catalana de 
protecció de dades a la sol·licitud d’inscripció d’aquesta ordenança, es considera 
necessari procedir a la seva modificació per atendre tant les consideracions esmentades 
com d’altres noves necessitats sorgides. Vist el treball efectuat per la comissió tècnica de 
protecció de dades de l’Ajuntament, la qual ha donat conformitat a la proposta presentada 
de modificació i vist l’informe favorable de la comissió informativa, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords.  
 

La proposta literalment diu el següent: 
 
“La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (en endavant LOPD) té com a objecte principal garantir i protegir els drets 
fonamentals de les persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i 
familiar. 
 
En aquest sentit i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació 
necessària per a l’exercici efectiu d’aquests drets, l’art. 20 de la LOPD i l’article 52 del 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal preveuen que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les 
administracions públiques que continguin dades de caràcter personal es dugui a terme en 
virtut de l’aprovació de disposició general o acord publicat en el diari oficial corresponent. 
 
L’article 3 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades estableix que la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en matèria de Protecció de Dades.  
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La Recomanació 1/2011 i la Guia bàsica de protecció de dades per als ens locals de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en relació a la creació, modificació i supressió 
de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública estableix que en l’àmbit de 
l’administració local, els fitxers es poden aprovar per ordenança o reglament del ple de la 
corporació.  
 
Atès que en el marc del treball en matèria de protecció de dades es va portar a terme 
l’anàlisi dels tractaments de dades de caràcter personal de l’Ajuntament del Masnou 
necessaris per al desplegament de competències i funcions, revisant els fitxers de dades 
de caràcter personal existents per actualitzar-los i es va aprovar inicialment, per acord Ple 
amb data 16 de juny de 2016, l’Ordenança reguladora de la creació, modificació i 
supressió de fitxers de dades de caràcter personal, elevada a definitiva transcorregut el 
termini d’informació pública sense al·legacions.  
 
Vista la conveniència de modificar l’Ordenança esmentada, fruit d’unes consideracions 
efectuades per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a la sol·licitud 
d’inscripció de creació, modificació i supressió de fitxers amb dades de caràcter personal, 
així com de noves necessitats sorgides. 
 
Vista la proposta de modificació de l’Ordenança reguladora de la creació, modificació i 
supressió de fitxers de dades de caràcter personal.  
 
Vist que la Comissió Tècnica de Protecció de Dades de l’Ajuntament, en sessió de data 
25 de maig de 2017, ha donat la conformitat a la proposta de modificació de l’Ordenança 
reguladora de la creació, modificació i supressió de diversos fitxers de dades de caràcter 
personal.  
 
Vist el que estableixen l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 60 a 66 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, en relació amb l’aprovació de les modificacions de les ordenances 
municipals.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la creació, 
modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal, segons el text que 
s’adjunta com Annex I als presents acords. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text de la modificació de 
l’Ordenança pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i 
reclamacions, mitjançant 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 escrit diària, a la publicació “El Masnou Viu”, i al tauler d’edictes 
electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir 
de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar al departament de Serveis Generals de l’Ajuntament del 
Masnou, situat en el passeig de Prat de la Riba, núm. 1, 08320 El Masnou, de dilluns a 
divendres, de 8:30 a 14:00 hores, i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. 
 

Tercer.- Disposar que, en el cas que no es formulin al·legacions, reclamacions o 
suggeriments durant el termini d’informació pública, la modificació de l’ordenança que ara 
s’aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament a tots els efectes, sense 
necessitat de cap tràmit ulterior i es procedirà directament a la seva publicació. 
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Quart.- Procedir, un cop complerts els tràmits anteriors, a la inscripció dels fitxers creats, 
modificats o suprimits en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya.”  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Folch. Hi ha alguna intervenció al respecte? Doncs passem a la 
votació. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (1 regidora), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
La Sra. Rosa Subirats (CUP-PA) s’absté. 
 
9. Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana 
del Masnou 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Gràcies de nou. L’actual ordenança de civisme va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament 
en data del 15 de setembre de 1994, fa més de vint anys. S’hi regulaven un seguit de 
preceptes que actualment ja estan regulats per normativa específica, com és el cas de 
l’ordenança municipal regulada de publicitat, venda i consum de begudes alcohòliques a 
les vies i als espais públics, l’ordenança municipal reguladora dels locals socials de 
cànnabis, l’ordenança municipal de recollida de transport i tractament de residus sòlids 
urbans. També l’ordenança de lliure accés de les activitats i serveis i el seu exercici, 
també l’ordenança de tinença d’animals i així com el reglament de participació ciutadana.  
 
Tots aquests preceptes eren recollits a l’anterior ordenança. Mentre d’altres temes que 
corresponen a problemàtiques actuals del municipi no es preveuen en l’ordenança de 
1994, com per exemple la regulació de la contaminació acústica, l’atmosfèrica, la visual, 
la lumínica, entre d’altres. Per tot això, l’Equip de Govern va proposar una redacció d’un 
text que donés cobertura a aquestes necessitats reals i actuals del municipi en matèria de 
civisme i de convivència ciutadana, deixant-hi fora els temes que ja tenen una regulació 
específica, partint de la premissa que l’objectiu principal de l’ordenança és fomentar i 
promoure el civisme com un valor essencial en democràcia per garantir els drets i els 
deures de les persones.  
 
Aquesta ordenança ha estat impulsada des de la Regidoria de Serveis Generals, i hi ha 
participat diferents regidories, que ha recollit el text amb les aportacions dels diferents 
departaments de l’Ajuntament: Salut Pública, Acció Social, Medi Ambient, Seguretat 
Ciutadana, Urbanisme, Manteniment, Joventut, Cultura i Acció Cívica. I el text també ha 
estat treballat a la Comissió de Textos Normatius a fi que els diferents grups municipals 
poguessin presentar-hi les esmenes que consideressin.  
 
L’ordenança de civisme i convivència ciutadana que avui portem a aprovació, i tal com 
recull en el preàmbul, es desenvolupa com un nou instrument que avança cap a fer un 
municipi més amable, acollidor i sostenible, per viure-hi i per conviure-hi, amb diàleg, amb 
tolerància al respecte com a part del seu comportament. Garantir els drets i els deures de 
la ciutadania del Masnou respectant els principis bàsics d’igualtat i de no-discriminació. 
Promocionar els valors de l’adhesió i la solidaritat amb especial cura des d’aquelles 
persones que tenen major dificultat d’accessibilitat i d’inserció social i promoure el 
compromís de defensar i prestigiar socialment el patrimoni públic i històric com un bé 
col·lectiu que cal protegir. Vist tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació 
l’adopció dels següents acords.  
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La proposta literalment diu el següent: 
 

“La vigent Ordenança municipal sobre la convivència ciutadana es va aprovar en sessió 
del Ple de l’Ajuntament de data 15 de setembre de 1994.  
 
Atès el temps transcorregut i els canvis que han tingut lloc en aquest temps es va 
considerar necessari procedir a l’elaboració d’una nova ordenança. 
 
En data 9 de març de 2016 per Decret d’Alcaldia es va constituir la Comissió per a l’estudi 
i redacció de l’avantprojecte d’Ordenança de civisme i convivència ciutadana del Masnou. 
A aquest efectes es varen realitzar diferents sessions de treball de la Comissió que van 
conduir a l’elaboració d’un primer esborrany de l’ordenança.  
 
Igualment, en el marc de la Comissió especial de textos normatius en la sessió del dia 8 
de març de 2017 es va presentar l’esborrany de l’Ordenança de civisme i convivència 
ciutadana del Masnou per tal que tots els grups el poguessin estudiar i presentar les 
esmenes que consideressin convenients.  
 
En la sessió de la Comissió especial de textos normatius de data 19 d’abril de 2017 el 
grup municipal del PSC va presentar un document amb vuit esmenes, les quals han estat 
informades pel secretari.  
 
Vist que en data 15 de maig de 2017, es va publicar en el portal de transparència, 
l’avantprojecte de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana del Masnou als efectes 
de donar compliment amb l’establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació a la 
participació ciutadana. Així mateix, en la sessió del Consell de la Vila del dia 25 de maig 
de 2017 es va presentar el document. 
 
Vist que durant aquest tràmit de consulta pública, fins a la data, no s’ha presentat cap 
prec, suggeriment o al·legació.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. APROVAR inicialment l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana 
del Masnou segons el text que s’adjunta als presents acords.  
 
Segon. SOTMETRE a informació pública el present acord i el text de l’Ordenança 
municipal de civisme i convivència ciutadana del Masnou pel termini de trenta dies hàbils, 
a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació 
“El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.  
 
El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la 
publicació de l’anunci al BOPB.  
 
L’expedient es podrà consultar al departament de Serveis Centrals de l’Ajuntament del 
Masnou, carrer Tomàs Vives, núm. 4 de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al 
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.  
 
Tercer. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, la modificació de l’Ordenança Municipal de Civisme i 
Convivència Ciutadana del Masnou que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovada 
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definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva 
publicació.  
 
Quart. PUBLICAR, cas que no es presentin al·legacions i reclamacions, el text íntegre de 
l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l’e-tauler i portal de 
transparència de l’Ajuntament del Masnou; i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en què se 
n’hagi publicat integrament el text.  
 
Cinquè. COMUNICAR, cas que no es presentin al·legacions i reclamacions, el text 
íntegre de l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana del Masnou, a 
l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.”  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Volia dir que alguns grups han presentat algunes esmenes a l’ordenança inicial i fruit 
d’aquestes esmenes, l’ordenança, considerem que ha estat millorada. Han presentat 
esmenes tant el Partit Socialista com ICV. Volia dir que algunes esmenes d’ICV no s’han 
pogut atendre, suposo que la companya donarà les explicacions pertinents. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Folch. Per tant, primer passaríem a les esmenes que hi ha vives 
per a aquest debat. Senyor Suñé, té la paraula. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, des del PSC vam presentar vuit 
esmenes. Cinc han estat acceptades directament o bé transaccionades i n’hi va haver 
tres que no van ser acceptades i que per a nosaltres són importants i, per tant, les portem 
avui al plenari per votar-les.  
 
La primera correspon a l’esmena cinquena, que proposa afegir un nou punt a l’article 23 
per poder comprometre l’Ajuntament a confeccionar una ordenança específica per regular 
instal·lacions publicitàries amb prohibicions i sancions. Hem sentit com la regidora 
parlava que hi havia ordenances molt concretes, doncs creiem que el tema de l’exposició 
de determinats tipus de publicitats a les façanes de la vila i a la via pública valdria la pena 
que estigués regulat.  
 
La segona, que correspon a l’esmena setena, proposa la supressió de l’apartat b del punt 
segon de l’article 65 i, per tant, la limitació de commutar la sanció per a activitats 
alternatives en cas de reincidència.  
 
Mentre que la tercera, que correspon a l’esmena vuitena, proposa la supressió del punt 4 
del mateix article 65 i que estableix una durada màxima d’hores per a l’activitat 
alternativa.  
 
En el cas d’aquestes darreres esmenes, estem parlant de la possibilitat, quan hi hagi una 
normativa que així ho avali, de commutar els imports de les sancions per treball efectiu, 
és a dir, estem pensant en incidències amb persones menors d’edat que siguin 
sancionades amb una sanció que nosaltres estimem que en comptes d’abonar la sanció, 
que segurament no sortirà de la seva butxaca, hi hagi un retorn amb un servei social. 
Això queda regulat a l’ordenança, però nosaltres entenem que, d’una banda, pel fet que 
sigui reincident no creiem que sigui motiu suficient per no permetre-li tornar a fer. Creiem 
que la pedagogia ha de continuar. I, després, tampoc estem d’acord amb una limitació 
només de trenta hores, creiem que s’han de fer les que calguin fins que hi hagi un retorn 
d’aquell bé malmès cap a la societat, cap al poble. I, a més a més, es faci l’actitud 
pedagògica. Aquestes són les esmenes que no han estat acceptades i que portem a 
votació avui. Gràcies.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. També hi hauria les esmenes d’ICV-EUiA. Doncs passem al debat de les 
esmenes, hi ha alguna qüestió a comentar per part de la ponent? Doncs passem a votar 
les esmenes del grup PSC.  
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal del PSC-CP 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 11 vots en contra, 4 vots a favor i 6 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
 
Els grups municipals ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores) i PP (1 regidor) 
s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Les esmenes quedarien rebutjades. Ara aniríem a les esmenes del Grup d’ICV-EUiA. 
Senyora Crespo, té la paraula.  
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Nosaltres vam presentar tres esmenes.  
 
La primera feia esment al preàmbul. Nosaltres enteníem que la referència de l’ordenança 
del Masnou havia d’estar en la línia del que estan defensant altres ordenances 
municipals, en la carta dels drets humans i sí han estat acceptades.  
 
En la segona esmena, nosaltres el que preteníem era canviar el redactat que identificava 
en l’apartat d’higiene a posterior del desenvolupament, doncs, la identificació de la 
prohibició de la mendicitat en l’apartat d’higiene. Pensàvem que no tenia massa sentit dir 
que la mendicitat estava dintre d’un problema d’higiene del poble. Enteníem que era una 
estigmatització del col·lectiu que es pot trobar en aquesta circumstància i aquesta 
esmena també va ser acceptada per l’Equip de Govern.  
 
Però la tercera esmena que nosaltres demanàvem i que potser era la més troncal per a 
nosaltres, era l’eliminació dels articulats que el que feien era prohibir el tema de la 
prostitució o serveis sexuals en la via pública, com em sembla recordar que diu 
l’ordenança, la venda ambulant i la mendicitat en els termes que l’ordenança regula. 
Nosaltres entenem que aquestes tres realitats socials sí que es regulen a través de la 
prohibició i de la sanció, i el que fan és vulnerar els drets d’aquestes persones, que 
entenem que son col·lectius vulnerables i, d’altra banda, entenem que hi ha ordenances 
superiors que regulen el que passa a la via pública amb aquests tres tipus de col·lectius. 
Per tant, ja que aquesta seria la més important per a nosaltres i no ha estat acceptada 
per l’Equip de Govern, el nostre vot seria en contra.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna resposta per part de la ponent? 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, només una petita qüestió sobre aquesta darrera esmena de supressió. No podem 
entendre o no podem compartir la idea que aquesta ordenança es basa en la perspectiva 
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sancionadora d’aquests fets. Com ha explicat el company abans d’arribar, malgrat que 
ara normativament no es pugui, però l’ordenança no és la seva principal funció aquesta 
perspectiva sancionadora que vostè indica. Però sí que tampoc podem obviar que 
l’Ajuntament, els municipis, tenen l’obligació de regular dins dels seus termes aquestes 
tres situacions i el que fa l’ordenança és regular la venda ambulant perquè s’ha de 
regular, perquè la venda ambulant està recollida amb normativa que ha d’estar regulada 
dins el municipi, el seu emplaçament; per tant, no podem deixar-la fora de l’ordenança de 
civisme. Regula també la mendicitat, és obligació de l’Ajuntament en aquest sentit i, 
alhora, els serveis sexuals o la prostitució. Són tres aspectes que s’havien de regular dins 
de l’ordenança, és on han de tenir cabuda i l’ordenança no té cap intenció sancionadora, 
sinó tot el contrari: regulació. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passaríem a la votació de les esmenes del Grup 
d’ICV-EUiA. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra, 4 vots a favor i 3 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
 
Els grups municipals ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) i C’s (3 regidors) hi 
voten en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Quedarien rebutjades. Per tant, ara obriríem el debat de l’ordenança. Per part del Grup 
Municipal del PP, senyor De las Heras té la paraula.  
 
El. Sr. Federico de las Heras 
 
Bona nit a tothom, gràcies senyor alcalde. Bé, aquesta ordenança, com ha explicat la 
regidora, regula o actualitza diferents àmbits que ja estaven regulats com l’entorn urbà, 
contaminació acústica, atmosfèrica, visual-lumínica, menors i discapacitats, relacions 
veïnals, convivència entre veïns, etc. El contingut aparentment és correcte, no té més 
importància fora d’alguns matisos que m’agradaria comentar i també sobre la seva 
aplicació real, la discriminació o no de com es pot aplicar en algun dels punts, en un dels 
quals jo he incidit, aquesta ordenança.  
 
L’article 17 parla, per exemple, de la informació i propaganda incontrolada. Això que tot 
s’inunda de cartells, de pancartes, etc. L’ordenança diu que es podrà autoritzar, a 
sol·licitud d’associacions, col·lectius, entitats registrades, etc., la col·locació a la via 
pública de pancartes. Tota una forma regulada amb uns espais determinats. Quan el 
cartell o pancarta s’instal·li en un bé privat, però voltant sobre la via pública, serà 
necessari, a més del permís del titular del pis o de la casa, l’autorització expressa de 
l’Ajuntament. L’Ajuntament podrà sempre, és un text que diu, podrà adoptar mesures 
cautelars de retirada dels elements de propaganda-publicitat quan es realitzi sense 
autorització municipal corresponent, si s’escau, de la persona titular. O sigui, l’Ajuntament 
podrà retirar, quan no sigui correcte, la propaganda que s’ha col·locat. L’Ajuntament de 
forma subsidiària podrà retirar o reparar els danys efectuats per la col·locació d’una 
pancarta, cartells, etc. Tot això aparentment és correcte, està bé. L’Ajuntament també 
podrà, insisteixo, retirar i etcètera.  



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000006  15 de juny de 2017 

 

22 

 
Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles. O sigui, és 
prohibit. Bé, com es pot deduir aquí, senyor alcalde, l’exposició una mica que faig 
d’aquest punt d’ordenances ve de col·lació de preguntes que he fet en altres plens 
reiterativament i, en concret, sobre la propaganda independentista, com podria ser un 
altre motiu que ens ha inundat en els últims temps i de forma indiscriminada a tot el 
municipi, sobre el qual m’he queixat en reiterades vegades per una ocupació indeguda de 
l’espai públic. No tinc res a dir amb el privat, però en l’espai públic sí. Sobre això he rebut 
diferents respostes del senyor alcalde, que ell, doncs, aquí no saben res del tema, no 
tenen coneixement o no han promogut res, però el que no pot deixar de fer un ajuntament 
és deixar de veure, deixar d’escoltar i deixar de vetllar. És a dir, no fer les coses que li 
corresponen, és a dir, l’aplicació degudament de les ordenances. El que passa és que 
quan el redactat diu “podrà”, queda un dubte, “podrà” vol dir ho farà o no ho faran és 
arbitrarisme o no és arbitrarisme? Perquè quan parlem de sancions no és “podrà 
sancionar” és “sancionarà”, és un matís. El “podrà” és actuar però el “sancionar” no serà 
podrà sancionar, sancionarà. Bé, això em genera una sèrie de dubtes no sé si semàntics, 
no sé si d’aplicació, no sé si d’incongruència o potser soc jo que no entenc bé el contingut 
d’aquest reglament tal com està redactat. Tot podria ser possible, però en tot cas ho trobo 
en aquest aspecte una mica enrevessat. Què passa? Entenc que pot ser correcte, però 
des del meu punt de vista dona lloc a l’arbitrarisme. He parlat d’aquest punt com podria 
haver parlat d’algun altre, d’aquest en concret perquè és sobre el que he incidit en altres 
plens. Per aquest motiu, no hi votarem a favor. Ens abstindrem, ja veurem.  
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Senyor Suñé, té la paraula.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. No, més que res per dir-li al senyor De las Heras que, és clar, 
això no és que sigui arbitrari és potestatiu, l’alcalde podrà fer-ho. Jo confio en ell que ho 
farà bé, segur que quan hi hagi alguna cosa que no sigui en ordre, doncs, ja ho farà 
retirar. Estic segur d’això.  
 
Jo vull iniciar la meva intervenció agraint l’esforç del Govern, mitjançant la senyora Folch, 
que és la ponent de la norma que es duu a terme avui a aprovació, de cercar, de trobar 
punts d’acord per assolir una majoria que ja es preveu que serà àmplia. Els avancem que 
des del nostre grup hi donarem suport i esperem que aquestes ganes de treballar plegats 
i de cercar l’acord s’entenguin a altres temes, que segurament serà molt beneficiós.  
 
Ens trobem davant d’una ordenança de civisme i convivència ciutadana, norma que neix 
per substituir la que hi havia, ja com han comentat que ha quedat ja obsoleta per la 
realitat que ens envolta. Aquesta nova ordenança, tal com diu al preàmbul, neix per 
convertir-se en una eina efectiva contra conductes incíviques associades a la convivència 
amb l’objectiu d’aconseguir que el Masnou sigui amable, acollidor i sostenible. Un 
municipi on es garanteixin els drets i deures de la ciutadania i es puguin promocionar els 
valors d’adhesió i solidaritat. Bé, a veure si tenim la fortuna i això, doncs, realment és així. 
Ho esperem.  
 
Ara esperem que el Govern, amb els mitjans de què disposi un cop s’aprovi aquesta 
norma, la faci complir. Esperem que s’aprovi i aprofitem per fer un prec, ja que per al 
nostre grup més que la sanció de l’incompliment és la prevenció. La pedagogia, la facilitat 
per fer complir i explicar com s’han de fer complir els deures inherents que incorpora 
aquesta ordenança i el prec és que potenciïn la figura del vigilant cívic, que entenem que 
és la figura idònia per vetllar pel compliment d’aquesta ordenança, no pas la Policia Local, 
que és un cos que té una altra una visió, molt més repressora. Creiem i confiem que la 
figura del vigilant cívic seria la idònia. Per tant, el que els demanem és que potenciïn 
aquesta figura i no la deixin en mans de l’únic vigilant cívic que hi ha que, pobret, tindrà 
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prou feina si ho ha de fer ell sol, si ha de vetllar perquè és compleixi l’ordenança. Moltes 
gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Per part d’ICV-EUiA, senyora Crespo. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies de nou, senyor alcalde. Bona nit a tothom. El nostre vot, com m’he avançant en 
la defensa de les esmenes, serà en contra perquè entenem això que explicàvem abans, 
que les esmenes troncals que nosaltres presentàvem han estat rebutjades per l’Equip de 
Govern. Nosaltres demanàvem no tractar en aquesta normativa problemàtiques socials 
en debat obert com són l’exercici de la prostitució, que no és que s’hagi de regular. La 
prostitució és alegal, el que s’ha de regular i és il·legal és el tràfic o l’explotació, però la 
prostitució no està regulada, per això tenim els problemes que tenim, no només en aquest 
municipi poso d’exemple, per exemple Mataró, que en aquests moments estan amb tota 
la maquinària administrativa intentant parar un macro prostíbul que té tots els punts per 
poder-se instal·lar a la ciutat. Per tant, són temes amb debat obert, són temes que no 
només nosaltres treballem, sinó que us comentaré per exemple que fa uns dies va haver-
hi unes jornades justament que parlaven de la regulació de la prostitució del Grup 
Antígona de la UAB que és deia així Jornades de Grup Antígona sobre el resultat d’estudi 
de prostitució i ordenances municipals. I les conclusions deien que aquest tipus 
d’activitats que implicaven la vulneració de drets de les dones en aquest cas, doncs, no 
era l’instrument adient fer-ho a través d’ordenances municipals. I el mateix per nosaltres, 
l’exercici de “l’emanticitat” i la prohibició i la venda ambulant. Per tant, entenem que no 
són coses fàcils de regular ni normativitzar, però entenem que les ordenances de civisme, 
en aquests casos, no són els instruments idonis. Per tant, nosaltres hi votarem en contra.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, val, perfecte, gràcies. Bona nit a tothom. Bé, per anunciar que el Grup de C’s votarà a 
favor de l’aprovació d’aquesta gran ordenança del municipi, potser la més important que 
tindrem a partir d’ara. M’he oblidat de començar, lògicament, en la meva intervenció 
felicitant la tasca que ha fet la regidoria corresponent al capdavant, la Sílvia Folch, i 
sobretot els equips tècnics de tots els departaments, perquè el que era potser un primer 
encàrrec de treball s’ha anat fent agosarat, s’ha hagut de fer amb molta paciència per, 
finalment, actualitzar una ordenança que en teoria ha de donar resposta a les necessitats 
cíviques que té el municipi. Dit això, òbviament era molt difícil per a nosaltres votar en 
contra de la proposta, tenint en compte que gran part del contingut ve donat per una 
moció que fa més d’un any va presentar el nostre Grup municipal, que enteníem que 
faltava o mancava una ordenança del soroll de l’Ajuntament per regular aquesta 
problemàtica, que cada cop s’havia fet més accentuada i que afectava cada cop més 
veïns de la vila, i l’Equip de Govern es va comprometre a treballar-la dins d’aquesta nova 
ordenança, cosa que vam veure raonable i, per tant, tot i que ha trigat més del que ens 
agradaria o desitjaríem, doncs, no podem fer res més que donar suport a l’ordenança.  
 
I demanar, lògicament, que es compleixi, en el sentit que es compleixi, perquè realment 
un dels grans problemes que té el municipi que és, potser, la falta d’ètica, de civisme, de 
falta de comportament ètic d’alguns dels vilatans o no vilatans del municipi que fa, doncs, 
que a vegades la convivència no sigui el més pacífica possible. Aquest nou instrument, 
aquesta nova eina que tenim o que tindrem a partir d’ara, doncs, pugui donar resposta en 
aquelles situacions que perjudiquen o molesten part dels nostres veïns. Per tant, els 
demanarem que l’aplicació sigui la més contundent possible, perquè realment els 
resultats estiguin a l’alçada dels esforços i els recursos que hem destinat per fer aquesta 
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eina que fins ara no teníem o teníem desactualitzada i que ara, doncs, afortunadament 
podrem gaudir. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Avilés. Senyora Folch, per tancar. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, simplement i aprofitant la cua, és cert que és una ordenança que feia, com deia a 
l’inici, vint anys de la seva posada en marxa, que durant aquest temps, com he dit, hi ha 
hagut molts aspectes que es regulaven, que anaven o ha estat regulats normativament 
en peces separades i calia una revisió. A la revisió, com dèiem, es va iniciar quasi a finals 
del mandat passat, en aquest mandat encara amb més força i hi han intervingut, com he 
dit abans, la majoria de departaments, per no dir quasi tots, i creiem que és, com dèiem, 
una ordenança important, que era necessària i que hem posat i hi posarem tots els 
mitjans perquè sigui efectiva en el nostre municipi. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem a l’aprovació inicial d’aquesta ordenança. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta: 16 vots a favor, 2 vots en contra i 3 vots 
d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors) i 
PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
10. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió 
anterior 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, per donar resposta a la pregunta efectuada per la senyora Mònica González del PSC, 
referent a com estaven, en quina situació es trobava el pavelló o l’ampliació del pavelló. 
Vull informar que en la Junta de Govern del passat 25 de maig es va incoar expedient de 
liquidació de les obres, que és un dels últims esculls que faltarien per liquidar el contracte 
que encara queda vigent amb Rogasa i, posteriorment, es van notificar tant a Rogasa, 
l’empresa constructora com a integral, que era l’empresa que feia la direcció d’obres per 
tal de poder liquidar aquest projecte.  
 
Hi ha un termini de presentació d’al·legacions que acabaria, si no estic mal informat, la 
setmana vinent i, un cop s’hagi conclòs aquest procés, si és que no hi ha hagut 
al·legacions, doncs, es podrà d’una vegada rescindir el contracte i, per tant, iniciar els 
tràmits per a la nova contractació i si hi ha al·legacions s’hauran de respondre i un altre 
cop iniciar els tràmits també per poder resoldre el contracte i quan abans millor començar 
de nou la licitació i que, tant abans com sigui possible, doncs, es puguin reprendre les 
obres del pavelló.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi havia una altra resposta. Senyor Quim Fàbregas, té la paraula.  
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El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. També per donar resposta a una pregunta efectuada en el darrer 
Ple per la senyora Mònica González en relació amb unes tanques al carrer Sevilla. Des 
de Manteniment vam portar una actuació de renovació de l’arbrat d’aquest espai. Al final, 
estava previst canviar 33 arbres, però se’n van canviar 35, de manera que van quedar 
dos escocells buits i les tanques s’havien mogut, s’han posat bé arran de la seva 
pregunta que va efectuar en aquest Ple i, tan aviat com passin els mesos de més calor i 
els arbres ja tindran repòs, doncs, es procedirà a replantar els dos arbres que falten.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, ara obriríem el torn de precs i preguntes per part dels regidors i 
regidores adreçats a l’Equip de Govern. Senyor De las Heras, té la paraula.  
 
11. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Gràcies, senyor alcalde. De les preguntes, tinc quatre temes.  
 
Un és, ja li havia avançat, al regidor, el senyor Quim Fàbregas, unes preguntes sobre la 
neteja del passeig Marítim. En concret, vaig fer unes fotos del dia 28 de maig a les vuit de 
la tarda al passeig Marítim, doncs, el que són les zones d’escombraries estan 
desbordades, o sigui és insuficient. El dia 28 encara no havíem entrat en l’onada de calor 
i amb tota la gent que vindrà i penso que les papereres que hi ha posades a la zona de 
vianants són insuficients. He fet fotos, la gent és bastant ordenada, intenta deixar les 
bosses, però no hi caben. És qüestió o de freqüència o de servei extraordinari o d’una 
major dotació. Qüestió, aquest tema no està ben resolt i penso que s’ha de resoldre. 
 
Per una altra banda, dels contenidors que tenim per tot el municipi no sé si han pensat de 
fer alguna actuació de reajustar-los perquè en alguns lloc en falten i en d’altres en sobren. 
O sigui, no estan ben equilibrats i una mica penso jo que amb l’experiència que tenim des 
que es va implementar el nou sistema, s’hauria de pensar a fer-ne una millor redistribució. 
Potser és un tema de fer una optimització dels que hem d’afegir, de treure, de canviar o 
de canviar-los d’un lloc i posar-los en un altre. En un lloc hi ha més, per dir alguna cosa, 
d’orgànica i en falten de cartró. 
 
I, en tercer lloc, el que havia comentat una senyora per aquí, també abans, en una 
intervenció del públic. Hem de vigilar la gent que va obrint els contenidors. La gent que va 
remenant contenidors, ho deixen tot al revés i això va en prejudici de la neteja del poble. 
Els contenidors es queden oberts, hi ha bosses que es queden fora. Haurien de vigilar 
una mica per tenir cura amb el tema aquest, perquè és un tema d’higiene del municipi.  
 
Després, volia comentar, també, en una reiteració sobre dues preguntes. Una la vaig fer 
en el Ple passat, vaig preguntar l’impacte, si havien valorat l’impacte que tindrien les 
obres de l’Illa Centre com a centre comercial envers tot el comerç i altres impactes, també 
havia comentat els temes de mobilitat, però sobretot el tema del comerç local.  
 
Em va comentar que hi havia una actuació o que estaven pendents de fer una valoració, 
si no m’equivoco. Era per saber si s’havia fet o per quan tenen previst que es faci la 
valoració d’impacte econòmic amb el comerç. Més que res perquè hem parlat amb algun 
comerciant de la zona i alguna persona crec que es pot sentir perjudicada per 
determinades actuacions. Llavors, m’interessaria saber si compten amb un estudi i si 
tenen alguna reclamació particular al respecte. Perquè aquest tema l’haurem de continuar 
parlant.  
 
Després, hi havia una altra pregunta que havia rescatat, la tinc apuntada, no estava 
pensada en la intervenció d’avui. Però al Masnou tenim uns pisos de propietat de 
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l’Ajuntament. No tenim els pisos del Mercat Vell? Tenim uns pisos que són nostres i estan 
buits, però jo ho he preguntat no sé quants plens. Eren uns pisos que primer estaven els 
del Mercat Vell, eren locals, es van posar a la venda, no es van vendre, l’adjudicació de la 
subhasta va quedar deserta. Després de molt de temps torno un altre cop a preguntar en 
quina fase estan? Pregunto, en comptes de vendre’s si no som capaços de vendre’ls a 
preu de mercat, els podem llogar o podem fer alguna actuació. Més que res perquè ja he 
perdut el compte dels anys, jo pregunto cada tres o quatre plens, vaig una mica sent 
reiteratiu amb el tema, però sí, si tenim allà, doncs, tres o quatre pisos buits, però ben 
buits. També volia preguntar pel manteniment d’aquests pisos. Si han tingut cura de 
mantenir-los i tenir-los una mica actualitzats per evitar que es facin malbé les 
instal·lacions, perquè són noves. I, bé, si es pot fer alguna cosa, més que res els veiem 
passar i jo crec que acabaré aquest mandat i a aquest pas continuaran al mateix lloc. 
Penso que això no hauria de ser així. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si us plau, respectin els torns de paraula dels regidors. Senyora González, té la paraula.  
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Jo volia fer dues preguntes. Em sembla que 
impliquen diferents regidories, en tot cas ja em donaran resposta. El primer cas és que 
després d’haver revisat el Pla de mobilitat que ens han presentat fa uns mesos, no he 
sabut trobar el mapa del recorregut de camins escolars que en algun moment s’havia 
esmentat. Seria bo que estiguessin assenyalats visualment i ben il·luminats, com ja 
funciona en altres municipis. Hi ha un recorregut que si que està marcat, que està per 
arribar a l’Institut Maremar, però estaria bé que això es traslladés a tots els camins 
escolars dintre del municipi, ja que és un municipi on molts dels nostres nens i joves van 
a peu al seu centre escolar. I, si no és així, ens agradaria que ens ho diguessin perquè 
presentaríem una moció perquè es portés a terme. Aquesta és una.  
 
I la següent és que l’any passat vam demanar a la comissió de platges la possibilitat 
d’ampliar la lluminària del passeig Marítim, sobretot en direcció cap a la zona de Premià i 
la instal·lació de lavabos portàtils per als usuaris que fan habitualment recorreguts de 
salut i d’oci per la zona. Ens van dir que s’estudiaria el tema i voldríem saber si s’ha fet 
aquest estudi i en quina fase està? I si tenim possibilitats per tirar-ho endavant. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora González. Senyor Suñé, té la paraula.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyor De las Heras, amic Federico, si hi ha gent 
remenant els contenidors no és un tema de civisme ni d’higiene, com ja molt bé han 
apuntat els companys d’ICV-EUiA, és un tema de solidaritat, és un tema de pobresa, és 
un tema de dignitat. Per tant, jo crec que l’hem d’enfocar des d’una altra via. 
 
Bé, he rebut la resposta sobre la negociació de jubilacions que m’ha fet la senyora Folch. 
No entenem molt bé la necessitat de l’estudi que han demanat a la Diputació de 
Barcelona per conèixer quines són les persones que es jubilaran properament. Nosaltres 
entenem que això és una informació que ja ha de tenir el Departament de Recursos 
Humans. En tot cas, està demanat i benvingut sigui, el que no ens agradaria és que fos 
una maniobra de dilació; per tant, el que demanem a la regidora és que, a més 
d’accelerar la petició, doncs, quan arribi aquest informe que, si us plau, ens ho comenti ni 
que sigui en una comissió informativa i ens en faci cinc cèntims.  
 
Hem rebut queixes sobre el Bell Resguard. Queixes en general de dos temes.  
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El tema de l’estat del parc del Llac. Hi ha moltes queixes de com està el parc del Llac. 
Creiem que caldria fer-hi una acció de manteniment profunda, tant a l’aigua com a 
l’entorn.  
 
I, després, queixes també sobre l’estat de la platja. No tant per la sorra, que també, però 
sabem que no és competència nostra, sinó els serveis que s’haurien de prestar, com és 
accessos a la platja i altres usos que s’hi donen.  
 
Demanem, si us plau, al Govern que ens informi de si ha mantingut reunions amb els 
veïns o tenen previst mantenir reunions i quines són les solucions que tenen sobre la 
taula per explicar-ho als veïns.  
 
També voldríem rebre informació sobre La Casa del Marquès, relativa als usos dels 
espais, el nombre d’empreses que hi ha instal·lades, el temps mitjà que s’hi estan, el 
temps màxim que han de ser-hi, les tasques d’acompanyament que es fan pels tècnics 
ubicats, les activitats programades, etc. Voldríem una comparativa dels darrers anys, el 
que millor ens pugui facilitar.  
 
Hem criticat en altres ocasions el tractament que per part del Govern es dóna als grups 
de l’oposició en els mitjans de comunicació. Bé, li posaré dos exemples de com està la 
situació a la web municipal.  
 
El primer és del DISMA, l’acte que va tenir lloc el 7 de juny on diu: “L'alcalde, Jaume 
Oliveras, acompanyat per la regidora de Cultura, Neus Tallada; el regidor de Salut 
Pública, Albert Alfaro, i d'altres regidors de l'Equip de Govern, també van visitar el 
Festival durant el cap de setmana.” 
 
És a dir, l’oposició no hi vam estar, no hi havia ningú de l’oposició. Els que no són d’ERC 
són altres regidors de l’Equip de Govern; però, bé, deixem-ho aquí. I també en l’acte del 
patinatge que va tenir l’acte aquí diu: “l’alcalde, Jaume Oliveras, i el regidor d’Esports, 
Jordi Matas, van rebre el grup de xou i el quartet del Club Patinatge el Masnou a la sala 
capitular” i la resta de regidors que hi eren, que n’hi havia uns quants, ni tan sols se’ls 
esmena.  
 
A veure, jo puc entendre que l’espai que tenim per informar potser no és molt gran, però 
un mínim de concòrdia, fins i tot per les entitats perquè es visualitzi que tenen el suport de 
la resta de grups. Jo crec que val la pena, és transparència, no passa res. És clar, espero 
que no hagi dit que el Suñé que no surti, clar no crec, eh... però vaja. No m’agradaria que 
passés. Jo el que els demano és que tinguin una mica més de cura i intentin apurar 
aquests temes; perquè, és clar que m’agrada que es vegi el meu nom, però jo crec que 
l’entitat també, el fet que tots els grups del Govern i l’oposició donen suport a activitats 
que fan entitats també és important perquè es visualitzi el suport que tenen. 
 
Hem rebut una informació una mica estranya, tampoc ho tenim clar i per això ens 
agradaria que ens ho confirmés. Sembla que hi ha un cert interès per part de l’Ajuntament 
del Masnou, o com a mínim de l’Ajuntament d’Alella, d’establir contactes per adquirir el 
Club Deportiu Masnou, el solar que és municipal, de l’Ajuntament, amb la intenció de fer-
hi pisos. No sé si això, hi ha hagut algun contacte amb l’Ajuntament o és només un rumor 
que corre. Pisos, evidentment, que serien pisos d’Alella, pisos cars, pisos d’un lloguer 
potent, no barats com els de Masnou sinó cars. En tot cas, ens agradaria saber si vostè 
ha mantingut aquests contactes i, si no és així, si hi ha alguna cosa al respecte.  
 
També tenim rumors respecte al tema del càmping. Sembla que hi ha una persona que 
s’està passejant per l’Ajuntament amb la intenció, no sé si és de vendre el local o està 
oferint els locals, no sé si hi ha alguna cosa al respecte. Si ens pogués informar ho 
agrairíem, perquè no deixen de ser elements que valdria la pena tenir damunt la taula per 
poder opinar i fer-nos-en una idea. Gràcies. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyora Crespo, té la paraula.  
 
La Sra. Elena Crespo  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom de nou. La meva pregunta és per a la senyora 
Folch.  
 
Hem sigut coneixedors que la persona que actualment ocupa el lloc de treball de tècnica 
de Manteniment i Via Pública, cessarà del seu càrrec com a treballadora d’aquest 
Ajuntament a finals d’aquest mes.  
 
Aquest fet és conseqüència de la convocatòria resolució del procés selectiu d’aquest lloc 
de treball, un procés caracteritzat per les seves irregularitats i poca transparència que 
obtindrà com a resultat el nomenament al càrrec de l’actual cap de Manteniment. És a dir, 
el cap de Manteniment s’ha presentat a aquesta plaça, que és una plaça d’inferior 
categoria i l’ha guanyada.  
 
Aquest fet podria resultar merament curiós si no fos perquè el cap de Manteniment és la 
persona que va formar part de l’elaboració de les bases d’aquest concurs. I que, en sortir 
aquest fet a la llum, va provocar els desestiment del procés publicat al DOGC el 8 de 
novembre del 2016. Per tant, les preguntes són: quines garanties ha pres el Departament 
de Recursos Humans perquè el temari específic que va escollir el cap de Manteniment 
s’ajustés a la realitat del lloc de treball i no pas als propis interessos, formació i 
coneixements d’aquesta persona?  
 
Comparant les bases del procés selectiu que es va desistir i el posterior procés selectiu 
només es van extreure quatre temes del temari que havien estat escollits pel cap de 
Manteniment i se’n van afegir nou d’addicionals. Aquest fet va donar com a resultat unes 
segones bases igualment marcades per la influència de la mateixa persona i, a més, molt 
allunyades dels temaris del que havia de fer el cap o el tècnic de via pública. Per 
exemple, només cinc d’aquests temes corresponien al control del contracte que, com 
hem vist, més susceptibilitats genera, que és el contracte del control de l’empresa de 
neteja i manteniment. Per tant, en aquell procés selectiu que era per a aquestes tasques, 
eren les principals d’aquest cap tècnic, només hi havia cinc temes que feien esment a la 
gestió del contracte de gestió de la neteja.  
 
Jo pregunto, considera aquest Govern que aquest és un procés neutral que garanteix el 
principi d’igualtat, capacitat i mèrit dels nostres treballadors i treballadores? Es va 
informar la tècnica de la Via Pública interina de l’aprovació d’aquest lloc de treball dins 
l’oferta d’ocupació pública del 2015 perquè fos coneixedora de la seva situació laboral?  
 
Amb tot l’exposat, el que demanem, si us plau, és que s’anul·li tot aquest procés selectiu 
perquè entenem que està trufat d’irregularitats i entenem que el Departament de 
Recursos Humans hauria de tornar a reformular el seu protocol intern d’elaboració dels 
processos selectius per tal que realment es compleixin els principis d’igualtat, capacitat i 
mèrit de les condicions que han de regir l’accés a la funció pública. Massa ombres de nou 
sobre la gestió de Recursos Humans en aquesta casa. Al final, estarem segurs que 
finalment cauran pel seu propi pes. Estarem atents a la resolució d’aquest procés selectiu 
i ens reservem el dret de dur endavant accions necessàries per exigir transparència i 
tracte digne a tots els treballadors i treballadores de la casa. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé, continuaríem. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.  
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies senyor alcalde.  
 
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor 
Màxim Fàbregas només llegeix les números 2, 8, 10 i 11. 
 
1. En diverses ocasions el nostre Grup ha demanat al Govern que actuï per tal de posar fi 
a la situació en què es troba la riera d’Alella dins el terme municipal del Masnou i, més 
concretament, a banda i banda del carrer Rosa Sensat. Nosaltres no plantejarem la 
creació d’un “Jurassic Park Masnou”, com ha fet un veí en un correu adreçat a l’alcalde 
del Masnou, però si que exigim al Govern una actuació urgent, a realitzar per qui 
correspongui, que sanegi la riera, desbrossant-la i netejant-la com cal, per tal d’evitar 
possibles desgràcies en cas de fortes pluges. Relacionat amb aquest tema, preguntem al 
Govern quines són les diferents actuacions que s’han realitzat per sanejar la riera des de 
l’any 2011, en quines dates s’han dut a terme, quina ha estat l’administració i/o organisme 
que les ha realitzat. També demanem al Govern que ens faci arribar còpia dels escrits i/o 
correus que hagi intercanviat amb el Consell Comarcal del Maresme i l’ACA en relació 
amb aquest tema.  
 
2. En resposta a una pregunta feta el mes de març sobre la implantació de la recollida 
selectiva, en què també ens vàrem interessar pel nombre de sancions que s’havien 
imposat i quantes s’havien cobrat als comerciants i industrials incívics que fan 
abocaments incontrolats, que provoquen que, amb massa freqüència, els contenidors de 
recollida selectiva estiguin plens a vessar i que, al seu voltant, s’acumulin capses i capses 
de cartró i de plàstic, el Govern ens va informar que, des del mes de setembre del 2016 
fins al 31 de març de 2017 s’havien iniciat 39 expedient sancionadors per incompliment 
de l’ordenança de residus sòlids urbans, dels quals 35 es trobaven en tràmit, 3 s’havien 
finalitzat i 1 no s’havia incoat. Ara demanem al Govern que ens actualitzi aquesta 
informació, que ens informi de quants expedients s’han obert des del mes de setembre de 
2016 fins avui, així com de la situació d’aquests expedients i que afegeixi a la informació 
el nombre d’aquests expedients que han finalitzat amb la imposició d’una sanció 
econòmica, quantes d’aquestes sancions s’han cobrat i quantes resten per fer-ho, així 
com l’import total dels ingressos obtinguts pel cobrament de les sancions esmentades.  
 
3.També, en resposta a la mateixa pregunta i en relació amb la implantació de la recollida 
comercial, el Govern ens informava que, en el seu dia, l’Ajuntament va contractar una 
empresa consultora per fer una proposat d’implantació del servei de recollida comercial, 
que en el moment de redactar la resposta l’empresa encara estava elaborant la proposta i 
que, tan aviat com en disposessin, el Govern valoraria la possibilitat d’implantar la 
recollida comercial segregada. Donat que han passat 3 mesos des de l’anterior pregunta, 
preguntem ara al Govern en quina data va fer l’encàrrec abans esmentat, quina era la 
data prevista per a la fi dels treballs encarregats i en quina situació es troba l’elaboració 
de la proposta d’implantació del servei de recollida comercial. 
 
4. Hem rebut queixes reiterades d’un veí en relació amb l'antena de telefonia d'Orange 
situada al terrat del carrer Navarra, 15 del Masnou. En la darrera, el veí ens informa que, 
el passat dia 2 de febrer de 2017, va conèixer la segona sentència que li dona la raó per 
aquest tema, per la qual el Jutjat Contenciós Administratiu 6 de Barcelona acorda 
"Anul·lar la resolució impugnada que comporta la denegació de la llicència ambiental i de 
les llicències atorgades d’acord amb el projecte presentat el dia 05.04.2013 i condemnar 
l'Ajuntament a ordenar l'aturada i el desmuntatge de l'activitat". 
 
Contra el que es podria pensar, el Govern municipal, lluny d’iniciar les actuacions per 
donar compliment a la sentència, va informar el veí que, en data 08/03/2017, l’Ajuntament 
havia presentat recurs contra aquesta sentència davant el TSJC. És per això que 
preguntem al Govern quines han estat les raons que han motivat la presentació d’aquest 
recurs, quins són els informes tècnics i jurídics que l’avalen i li demanem que ens en faci 
arribar una còpia.  
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5. També, relacionat amb aquest tema, tenim coneixement que, finalment i després de 
tres mesos d’espera, el veí va ser rebut ahir per l’alcalde del Masnou. Sabem que en 
aquesta reunió l’alcalde li ha traslladat que l’Ajuntament estava obligat a interposar recurs 
perquè, en cas contrari, s'exposava al fet que l'operadora el demandés i que el veí ha 
manifestat a l’alcalde que aquest argument no té base jurídica, donat que l’operadora va 
donar el seu vistiplau al projecte d'instal·lació i, en conseqüència, no té res a reclamar.  
 
El veí també ha informat l’alcalde que l’operadora mai s'ha personat en cap de les dues 
causes que ell ha guanyat i que, en la seva opinió, l’Ajuntament està defensant 
l’operadora en contra d'un veí del poble, amb diners públics. 
 
Així mateix, el veí ens ha informat que ha demanat a l’alcalde que consulti amb 
l'asseguradora de l'Ajuntament el contingut de la pòlissa de responsabilitat corresponent i 
que s'estudiï si realment existeix el risc de la presentació de la demanda abans 
esmentada. El veí ha demanat a l’alcalde que, si el risc esmentat no existís, l’Ajuntament 
procedeixi a retirar el recurs presentat davant el TSJC. 
 
El veí també ha comentat a l’alcalde que, tot i que la sentència de retirada no fa 
referència a la totalitat de la instal·lació, la instal·lació no subjecta a sentència és la 
tecnologia anterior a 3G, una tecnologia que, per ser totalment obsoleta, fa que, de 
complir-se la sentència, la instal·lació que podria romandre en funcionament no serviria 
per satisfer els interessos de l’operadora.  
 
Nosaltres donem suport a les demandes i els plantejaments del veí i, per tant, demanem 
l’alcalde una resposta ràpida a totes les qüestions que el veí li ha plantejat i que ens en 
faci arribar una còpia. Així mateix, el nostre Grup municipal considera, com també ha 
comentat el veí a l’alcalde, que si el Govern manté el recurs presentat estarà renunciant a 
reubicar l'antena a un edifici municipal i, en conseqüència, a rebre la corresponent 
contraprestació econòmica per part de l’operadora.  
 
El nostre Grup, per tal de poder disposar del màxim d’informació tècnica al respecte, 
demana al Govern que encarregui un informe sobre tota aquesta problemàtica a l’equip 
que va redactar el PEIR o a qualsevol altre gabinet tècnic que tingui en coneixements 
contrastats.  
 
6. Fa poques setmanes, s’ha adjudicat la gestió de la guingueta situada als Països 
Catalans. Ens consta que almenys una persona s’havia adreçat per correu electrònic a 
Promoció Econòmica, en els mesos de novembre i desembre de 2015, per informar del 
seu interès a participar en el concurs per a la gestió d’aquesta guingueta i/o de la 
guingueta/bar de la plaça del Mercat Vell. En resposta als seus correus, de les quals m’ha 
facilitat còpia, aquesta persona va ser informada que les seves dades serien introduïdes 
en una llista de persones interessades i que l’avisarien quan s’iniciés la licitació. Ara, 
aquesta persona ha tingut coneixement de l’adjudicació de la guingueta de Països 
Catalans sense que, tal com s’havien compromès des de l’Àrea de Promoció Econòmica, 
hagi estat informada de l’inici de la licitació. Preguntem al Govern si, tal com se li va 
respondre a aquesta persona, es va confeccionar una llista de persones interessades, 
quantes persones incloïa aquesta llista, si totes van ser avisades i quin va ser el 
procediment utilitzat per fer-ho i, en el cas que no hagi estat així, quines són les raons 
que poden justificar l’incompliment dels compromisos adquirits.  
 
7. El passat mes de desembre, un decret de l'alcalde del Masnou va ordenar la suspensió 
temporal dels treballs corresponents a la construcció del nou pavelló esportiu municipal. 
Fa pocs dies, aquesta sala de plens, en un acte de reconeixement a la seva trajectòria en 
aquesta temporada, va acollir els membres del club de patinatge del Masnou que 
segueixen esperant com aigua de maig la inauguració del nou pavelló. Han passat ja 6 
mesos des de l’aturada de les obres i, per això, preguntem al Govern quines han estat les 
actuacions que ha realitzat des de la suspensió abans esmentada i quina és la seva 
previsió pel que fa a la data d’inici i de finalització de les obres. 
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8. Des de fa molt de temps, i de manera reiterada, el nostre grup municipal s’adreça al 
Govern en relació amb la situació de l’habitatge al nostre municipi, preguntant i demanant 
actuacions en relació amb els habitatges públics de protecció construïts en el període 
2003-2011, als habitatges pendents de construcció des de fa molts anys a Joan XXII i al 
solar de l’antiga caserna, així com als que s’han de construir a l’Illa Centre.  
 
Avui ens dirigim al Govern per interessar-nos per les accions informatives realitzades en 
relació amb les polítiques d’habitatge que desenvolupen tant la Generalitat de Catalunya 
com l’Ajuntament del Masnou. Preguntem al Govern quins han estat els imports inicials 
previstos a les partides destinades a accions de la Regidoria d’Habitatge en els 
pressupostos municipals dels anys compresos entre el 2011 i 2016, quins han estat els 
imports que finalment s’han utilitzat de cadascuna d’aquestes partides en els anys 
esmentats, així com una relació de les diferents campanyes informatives municipals que, 
sobre polítiques d’habitatge impulsades per la Generalitat de Catalunya i/o l’Ajuntament 
del Masnou, s’han realitzat en cadascun dels anys esmentats i quin ha estat l’import 
destinat a cadascuna. 
 
9. En el Ple del mes passat, i en la primera de les meves intervencions en l’apartat de 
control dels òrgans del govern relacionada amb el SOCNUM vaig demanar al Sr. Plana 
que m’informés de les raons que van motivar la seva intervenció, que em presentés 
públicament excuses per posar en boca meva unes afirmacions que mai vaig fer i que 
demanés que la seva intervenció, que mai s’hagués hagut de produir, no constés a l’acta 
de la sessió del Ple del passat mes d’abril. En la seva resposta, a banda d’afirmar que no 
ha sabut trobar en la meva intervenció cap proposta d’actuació ni cap qüestió referent als 
propòsits d’actuació plantejats als òrgans de Govern acaba dient que, seguint el meu 
suggeriment, no tindrà inconvenient a consultar la gravació del darrer Ple.  
 
Jo li agraeixo que atengui aquell suggeriment ni que sigui després d’haver passat un mes 
i li reitero la meva demanda que, si escoltada la meva intervenció descobreix que mai 
vaig utilitzar l’expressió “un tracte de favor”, també atengui les meves demandes que vaig 
fer el Ple passat i que ara reitero, en el sentit abans exposat. 
 
10. En resposta a la nostra pregunta del mes passat, el regidor del PP pregunta cada tres 
mesos nosaltres cada dos o cada un, sobre la situació dels tres habitatges del Mercat 
Vell, el Govern ens informa que vol posar en marxa una nova licitació i que ha demanat 
una revisió de la seva valoració a l’arquitecte municipal. Sense posar en dubte la 
capacitació de l’arquitecte municipal per afrontar l’encàrrec que li ha fet el Govern, el 
nostre grup creu que fora interessant disposar d’altres valoracions per poder decidir amb 
major coneixement de causa sobre el preu definitiu de sortida per a la subhasta. És per 
aquesta raó que preguntem al Govern si no s’ha plantejat fer un encàrrec a un parell 
d’empreses de reconeguda solvència en el món de les taxacions immobiliàries i, si no ho 
ha fet, li demanem que consideri aquesta possibilitat i que, sigui quina sigui la seva 
decisió al respecte, convoqui el procediment corresponent a l’alienació al més aviat 
possible, ja que fa molts anys que aquests habitatges romanen tancats sense complir 
l’objectiu per al qual varen ser construïts. 
 
11. En el Ple del mes passat, vaig preguntar al Govern si havia respost l’escrit de l’AHC 
que informava l’Ajuntament del preu de venda fixat per l’entitat financera i que li feia saber 
que, estem parlant del Deustche Bank, donat que el Masnou era un dels 72 municipis de 
Catalunya amb més demanda d’habitatge, l’Ajuntament podia exercir el dret de tanteig i, 
per tant, optar a adquirir l’habitatge. També li vàrem demanar que, si havia respost l’escrit 
ens facilités còpia de la resposta i que, si no ho havia fet, ens informés de les seves raons 
per no fer-ho. La resposta rebuda ens ha semblat una presa de pèl i hem exigit a l’alcalde 
del Masnou que insti el regidor responsable a donar resposta clara a les qüestions 
plantejades. A dia d’avui encara no hem rebut resposta a la nostra demanda, per la qual 
cosa la reiterem ara mateix a l’Alcaldia. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Fàbregas, moltes gràcies. Continuaríem amb preguntes. Sí, senyora Miras, 
endavant.  
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, hola, bona tarda a tothom. Les meves preguntes van sobre el mateix procés selectiu 
que ha apuntat en la seva intervenció la regidora Elena Crespo. Sobre aquesta qüestió, si 
recorden, nosaltres ja vam preguntar en un Ple anterior.  
 
La primera pregunta és que el fet que el cap de Manteniment fos partícip en l’elaboració 
de les bases ens sembla que va propiciar que fos coneixedor de la convocatòria d’aquest 
procés selectiu anticipadament abans que la resta de possibles aspirants, inclosa la 
persona que ocupava com a interina el lloc de treball. No considera el departament de 
Recursos Humans que aquest fet facilités la preparació del procés per part d’aquesta 
persona, amb avantatge davant de la resta de futurs aspirants, vulnerant-se de nou el 
principi d’accés a l’ocupació pública amb condicions d’igualtat?  
 
El següent cas és que ens hem assabentat que la tècnica que ocupava el lloc de treball 
com a interina des de la seva creació, i que ara plega, va ser l’única que va suspendre el 
cas pràctic del lloc de treball. El darrer examen del procés selectiu. Només hi havien 
arribat cinc persones de les 34 inscrites, no li sembla alarmant al Departament de 
Recursos Humans que la persona que està desenvolupant aquestes funcions suspengui 
precisament el cas pràctic? No li sembla al Departament que aquest fet denuncia per si 
mateix que el temari en el qual es basava l’examen potser distava molt de la realitat del 
lloc de treball?  
 
I la darrera pregunta és si està previst qui farà les funcions de cap de Manteniment si ara 
el cap farà de tècnic de via pública. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Continuaríem amb les preguntes. Senyor Avilés, si us plau. Senyor 
Fontcuberta, perdó. 
 
El Sr. Joan Fontcuberta 
 
Hola, bona nit a tothom. Senyor alcalde, gràcies. Bé, jo només puc dir el que la gent 
s’està queixant que hi ha, com bé ha dit aquesta senyora, hi ha una falta de neteja al 
poble. La gent es queixa i no és una persona sinó han sigut vàries persones que m’han 
parat i em diuen a veure què passa amb aquest tema. 
 
I el segon tema és que els caps de setmana, als parcs de Can Targa es fa el botellón i es 
veu que hi ha un grup vandàlic perquè el que fa a part del botellón és trencar arbres i 
coses que després s’han de pagar entre tots. Jo crec que hauríem de fer una mica més 
de vigilància a tots aquests parcs. Res més, moltes gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Fontcuberta. Continuem, senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, bona nit un altre cop. Seguint amb el que ha dit el meu company i ja que en el 
seu dia es va iniciar una campanya de sensibilització que deia “El Masnou és casa teva”, i 
crec que ja ha passat més d’un any des del seu inici i, tot i que ja fa molts plens vaig 
demanar una mena d’avaluació sobre si realment, és a dir, la campanya havia tingut 
profit, bona acollida, ja entenc que sí, doncs eren uns espots, un material didàctic o visual 
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molt atractiu i, per tant, entenc que va tenir acollida, però el que jo no sé, i no sé si 
l’Ajuntament ho sap o si hi ha manera d’avaluar, és si realment ha tingut efectivitat, ha 
sigut eficaç a l’hora de complir els objectius que es marcava aquesta campanya que era 
que, efectivament, el comportament ètic dels ciutadans i dels visitants del Masnou 
millorés en el benestar de tots els ciutadans. Per tant, us demanem si hi ha alguna mena 
d’informe que autoavaluï aquesta campanya que encara dura que és “El Masnou és casa 
teva”, que és una mica el fil conductor de totes les actuacions que s’han dut a terme en 
aquesta matèria; però, bé, volem saber si realment, doncs, les queixes per problemes de 
soroll han augmentat, han disminuït, es mantenen? Si els problemes sobre brutícia al 
carrer continuen, han augmentat, disminueix? És a dir, ens agradaria saber aquells 
indicadors o allò que ens indicaria, doncs, si ha tingut èxit o no, ens ho podríeu facilitar 
per saber si bé el propòsit s’ha aconseguit, cosa que estem dubtant per les queixes que 
ens van arribant. Esperem i desitgem que no sigui així.  
 
També ens agradaria saber, doncs, una estadística de l’aplicació d’El Masnou net de 
l’Android o de l’IOS, bé, des de la seva constitució el nombre de queixes mensuals fins a 
la data d’avui i, bé, classifica per conceptes perquè ens puguem fer una idea de si 
l’aplicació s’utilitza o no, si va en augment no va en augment, i també el temps de 
resposta. Entenc que totes les queixes, suggeriments, incidències li donen a la resposta 
que és el temps de resposta que se li dona per part de l’Ajuntament en aquestes queixes 
que entren per aquest canal i el telèfon mòbil. 
 
També ens agradaria saber si l’Ajuntament paga alguna quota a l’Associació de Municipis 
per la Independència, ja sigui com a quota de soci federat o com sigui. Fins i tot si li paga 
alguna mena de depesa per, en fi, algun suport jurídic que ens pugui prestar en el futur.  
 
Ens agradaria saber des de la seva adhesió fins ara si hi ha alguna partida en concret en 
aquesta Associació de Municipis per la Independència. I, en qualsevol cas també, ens 
agradaria o els hi preguntaria en aquest cas, potser a l’alcalde, si han vist l’última 
sentència, que venen a dir que un Ajuntament no és competent per adherir-se a una 
associació de caràcter independentista, perquè s’aparta dels fins i de les matèries i 
competències que té un Ajuntament si, vist que més o menys la jurisprudència comença a 
expulsar els ajuntaments i a les entitats municipals de l’Associació de Municipis per la 
independència precisament pels motius que he indicat, si l’Ajuntament, doncs, està 
preveient retirar-se’n per no haver de patir un escarni públic en forma de sentència que 
digui que l’Ajuntament ha de ser expulsat d’aquest organisme; perquè, bé, ja sé que 
només actuem, com diríem, a toc de sentència però a vegades, doncs, avançar-se a fer 
el ridícul jurídic en aquests temes, doncs, també va bé. I dels errors se n’aprèn i jo crec 
que aquí tindria l’Equip de Govern una oportunitat per aprendre dels errors.  
 
I finalment, doncs, com que és obvi que l’onada de calor és bastant important i entenc 
que hi ha un protocol d’actuació per als treballadors de la casa, sobretot aquells que 
estan més exposats a les feines i treballs a la carretera o a la via pública, no sé si 
l’Ajuntament disposa d’un protocol de calor per a aquells, diguéssim, grups de persones 
més vulnerables que, en aquest cas, jo entenc que serien els nens i les persones més 
grans i, sobretot i lògicament, els nens en els instituts o en els col·legis i la gent gran en 
els casals d’avis. No sé si tenim protocol per actuar en casos de calor extrema i si és així 
ens agradaria saber si s’ha hagut de, bé, primer, que ens donin una còpia d’aquest 
protocol i, segon, si s’ha hagut de posar en pràctica alguna vegada o si, afortunadament, 
de moment no ha sigut necessari. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Avilés. Passaríem, si hi ha respostes, en aquest Ple o alguna 
resposta per aquí. Senyor Quim Fàbregas. 
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El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Una mica per donar resposta oral així, una mica a voz de pronto, 
tot i que després puc aprofundir per escrit.  
 
En relació amb el tema de les deixalles que hi ha en el passeig Marítim i, bé, suposo que 
es referia al desbocament de papereres, que és el més evident.  
 
L’any passat vam establir un protocol que crec que va funcionar prou bé. Les papereres 
del passeig Marítim i de la platja, des del 15 d’abril fins, em sembla que és el 30 de 
setembre, es buiden cada dia de dilluns a diumenge, però en moments quan comença el 
més de juny i si agafes un cap de setmana com el que hem passat, en el qual ha fet un 
temps fantàstic, molta calor ─ara el senyor Frans Avilés feia referència a una onada de 
calor─, la mar súper tranquil·la, hi ha molta afluència. En buidar un cop al dia les 
papereres és insuficient. L’any passat vam establir el protocol en el sentit que el personal 
que fa la neteja a la platja a primera hora del matí feia el buidatge, el personal que 
entrava a la tarda feia el reforç, el primer que feia era anar a la platja a fer el buidatge de 
les papereres més properes als passos de vianants, des de la riera de Teià fins a Can 
Teixidor. I, després, abans de plegar a la tarda, a les set de la tarda, tornava a fer el 
buidatge. De manera que amb tres buidatges al dia més o menys vam anar trampejant al 
llarg de tot l’estiu i no es van produir grans desbordatges.  
 
Sí que és veritat que aquest cap de setmana passat n’hi ha hagut, entre d’altres coses, 
primer, que aquest protocol encara no estava activat i, segona, perquè els temporals que 
hi va haver no sé si a principis de febrer van fer que a la platja, al costat d’Ocata, a la 
zona del carrer Brasil, es va aprimar molt i es van haver de retirar algunes de les 
papereres que hi havia a la platja, de manera que ha baixat la dotació de papereres. Sí 
que és veritat que hem instal·lat, em sembla que eren vuit papereres més a dalt, al 
passeig Marítim, però s’ha demostrat en aquests dos o tres caps de setmana anteriors 
que són insuficients. 
 
Ja hem tornat a activar el protocol aquest de buidar les papereres tres cops al dia. Si més 
no de moment els dies divendres, dissabtes i diumenge, els dies de més afluència 
previstos i, bé, esperem que això millori.  
 
També hem detectat que les àrees de servei de les guinguetes estan traient gran 
quantitat de residus i, a més, els treuen a qualsevol hora. Tenim previst en breu contactar 
amb ells per intentar pautar això i que o bé ho treguin en un moment determinat del dia o 
bé que sigui ja l’Ajuntament directament que vagi o l’empresa que fa directament el servei 
que vagi directament a la guingueta a buscar les bosses de residus. 
 
Després, canviant de tema i per donar resposta al senyor Màxim Fàbregas, en relació 
amb els expedients sancionadors, li donaré la resposta per escrit perquè ara mateix 
desconec com estan els 39 expedients sancionadors que havíem iniciat.  
 
I, també per donar el mateix al Francisco Avilés, en relació amb les estadístiques de 
l’aplicació de l’app El masnou.net, també li faré arribar, si li sembla, i li donaré el que és el 
2016 per un costat i després des de l’1 de gener fins a la data, no sé, abans del proper 
Ple.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Més respostes, senyor Plana? 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Sí, bona nit, gràcies, senyor alcalde. Ernest, Has dit això del càmping si estàvem en 
venda? Ho he apuntat bé? Preguntaves? És que no ho sé. Has fet dues... una del Club 
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Deportiu Masnou, que ara t’ho dic; però l’altra, oi que també has preguntat alguna cosa 
del càmping? Bé, si m’aclareixes la pregunta te la miro de contestar també. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, sí no que m’han comentat que sembla que hi ha una persona que està fent 
d’intermediari per intentar vendre el càmping. Aquesta és la informació que tinc i, per tant, 
és una informació que pot ser que no s’ajusti a la realitat.  
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Vinga, correcte. A veure, pel que fa al Club Deportiu Masnou, que com tots sabem o sinó 
és propietat de l’Ajuntament però està a dins d’Alella. És a dir, és el municipi d’Alella i el 
que jo sé és que el Pla general d’Alella, el que diu, és que el que és allà tindríem el camp 
de futbol i després a dalt tenim una feixa, un altre camp que havia sigut un camp. El que 
diu el Pla general d’Alella, i ho dic una mica de memòria, però, és el camp de futbol com a 
tal està qualificat d’equipament i sí que la feixa de dalt està dins d’un pla parcial a 
desenvolupar junt amb aquells solars que hi ha a dalt, que n’hi ha un que ven llenya, em 
sembla, un taller, etc. I allò fa una utilitat, que és un Pla general a desenvolupar en el 
qual, em sembla, ho dic així... també es podria consultar, diguem, a la web d’Alella i mirar 
el Pla general, que hi ha una part de residencial, exactament. Ho dic de memòria, però 
crec que és així. En tot cas, no és un tema de planejament nostre sinó que és un tema 
d’Alella. Ara no et sabria dir, potser tu ho saps quan es va aprovar el Pla general d’Alella, 
el 14, val. Suposo que en el seu moment l’Ajuntament devia ser... per poder fer 
al·legacions i tal... no ho sé ben bé com va anar, però en tot cas em sona que la situació 
és aquesta. Una part és equipament i l’altra està afectada per un pla parcial.  
 
Quant al tema del càmping, jo, la veritat, és que no em sona. Tampoc tindríem perquè 
saber-ho si fos així. A mi no em sona ni tan sols ni que de vegades, allò que diem, hi ha 
un expedient, atenem, els tècnics atenen, s’estigui treballant alguna cosa i jo, pel que sé, i 
si hi hagués alguna cosa diferent t’ho podria fer arribar, però tampoc estem els tècnics en 
cap consulta o estem treballant en algun pla i de la venda tampoc tindríem perquè saber-
ho, però a mi tampoc em consta. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Continuaríem, senyora Folch. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Gràcies, senyor alcalde. Sí, per contestar una pregunta doble, que faré una única 
intervenció. Crec que, primer de tot, considero que les afirmacions o la forma en la qual 
ha iniciat, doncs, la seva intervenció la senyora Crespo, les trobo del tot desafortunades, 
val. I més perquè acusa un departament de fer o d’una forma de fer que considero que 
s’hauria de pensar molt bé les seves paraules abans de dir-les. Està parlant de 
treballadors municipals, de funcionaris i crec que es mereixen una mica més de respecte.  
 
En primer lloc també, barreja dos processos selectius totalment diferenciats. En el primer 
procés selectiu, evidentment, en el procés selectiu s’elaboren unes bases i en aquestes 
bases, un no pot saber el tribunal que es reuneix per fer tota la tramitació de les bases, 
no pot saber qui es presentarà. I la presentació a l’oferta pública és lliure. És un dret que 
té qualsevol ciutadà per presentar-s’hi.  
 
En l’elaboració de les bases intervenen diferents departaments de l’Ajuntament i també 
intervé, com no pot ser d’una altra manera, el cap del departament d’origen. Per tant, el 
tècnic de Manteniment i Via Pública, hi ha un responsable superior que és el cap de 
Manteniment i, òbviament, ha de participar en les bases i en aquell moment nosaltres o el 
Departament de Recursos Humans no pot qüestionar ni la forma de treballar d’aquest 
treballador municipal ni li pot preguntar si pretén o no presentar-s’hi, l’opció és lliure de 
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presentar-se a unes oposicions i només faltaria que vetéssim l’accés a l’oferta pública de 
qualsevol treballador o de qualsevol ciutadà. Conegut, això sí, en la fase de presentació 
de sol·licituds que aquesta persona volia optar a aquest lloc de treball, que crec que és 
lícit per molt que sigui de categoria inferior com vostè li diu, és un lloc de treball molt lícit; 
per tant, jo considero que aquesta persona tenia tot el dret a presentar-s’hi. Conegut, en 
el moment que es va conèixer, pel Departament de Recursos Humans aquesta inscripció 
com a aspirant en aquest lloc de treballa es va anul·lar tot el procediment.  
 
Per tant, estem parlant d’un procediment que es va tancar en el seu moment i se n’inicia 
un nou. En el nou procés selectiu, evidentment, no intervé el cap de Manteniment i se’l té 
totalment al marge de tot el procés selectiu, perquè considerem que en aquest segon 
procés tenim més que indicis raonables que sí que s’hi presentarà. Per tant, ell ja no hi 
figura. Entre d’altres persones que fan les bases i per això és la pregunta que he 
consultat amb el secretari municipal, és el mateix secretari municipal i l’interventor. Per 
tant, dubtar que aquestes bases no han estat fetes amb rigorositat, crec també que és 
una mica passar-se d’una suposició una mica fora de lloc.  
 
Per tant, el lloc de tècnic de Manteniment se segueix tot el procediment, com vostè deia, 
per mirar i salvaguardar els principis d’igualtat, capacitat i mèrit i també el dret a poder-
s’hi presentar qualsevol. Vostè també ha comentat, en la primera línia, que l’actual cap de 
Manteniment havia guanyat, doncs s’equivoca. L’actual cap de Manteniment no ha 
guanyat. Vostè diu que ell s’ha fet unes bases i que ell ha guanyat. No falti a la veritat. 
M’acaba de reconèixer que això no és així. El primer aspirant va guanyar, però també 
aspirava en un altre Ajuntament i va decidir presentar-se a l’altra plaça que havia 
guanyat. Per tant, el segon aspirant ha sigut qui ha guanyat aquesta plaça.  
 
Els regidors ja fa temps que no intervenim en els processos selectius, ja fa temps. Un 
temps enrere sí que interveníem, però ara no. Per tant, està dubtant de tota la capacitat i 
la forma de treball i honestedat d’uns funcionaris.  
 
Quant a la situació laboral d’un treballador interí, des del moment que entra interí en un 
ajuntament sap quina és la situació; malgrat tot, evidentment se l’informa que la plaça, en 
el moment oportú, quan és coneixedor de tothom, se li comunica, doncs, que aquesta 
plaça està dins de l’oferta pública, que està dins l’oferta pública des que es posa l’oferta 
pública fins que es convoca aquest lloc de treball, jo crec que han passat dos anys. Jo 
crec que ha tingut, l’interí que ocupava el lloc de treball, temps suficient per saber que la 
seva plaça que era interina des del moment que va iniciar la relació amb l’Ajuntament, en 
el moment que entra a formar part de l’oferta pública i fins que es convoca, ha tingut 
temps suficient. Primer, és coneixedora que és una treballadora temporal i, segona, és 
coneixedora que en el termini que es considera, es convocarà. Per tant, temps suficient 
per preparar-se, jo crec que n’ha tingut. Igual que la resta d’aspirants. Igual, més, perquè 
un quan ocupa un lloc temporal també està més a l’expectativa que si s’aprova una 
convocatòria d’oferta pública, doncs, ja comenci a estudiar i potser una altra persona que 
no té aquesta previsió amb temps tan llarg, potser el temps que pot dedicar a l’estudi és 
inferior.  
 
Considerem que és important anar finalitzant o anar fent oferta pública quan tant és 
millor. L’Ajuntament del Masnou té una alta temporalitat i crec que és important en la 
mesura de les seves possibilitats, perquè recordem que la llei de pressupostos de l’Estat 
no ens deixa convocar totes aquelles places que ens agradaria, però en la mesura de les 
possibilitats anar consolidant els llocs de treball d’interí i de temporals, que n’hi ha 
moltíssims en aquest ajuntament i que crec que també és una bona opció, doncs, que els 
treballadors puguin consolidar o no, però es pugui fer oferta pública i podem tenir 
treballadors d’un caràcter indefinit i no pas tanta temporalitat com tenim fins ara.  
 
Respecte a la resta de preguntes, que han sigut diverses, doncs, respondrem 
evidentment per escrit perquè la tingui tota contestada. Gràcies. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla continuaríem amb l’ordre del dia i entraríem a les 
mocions. L’apartat de mocions. 
 
12. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA a proposta del Sindicat CCOO, 
demanant accions per a la retirada de les plaques d'amiant dels centres de 
Catalunya i, pel que fa al Masnou, de l'escola Ocata 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. La moció, que passo a llegir, incorpora una petita modificació 
fruit d’una esmena del Govern municipal que no altera en absolut el contingut inicial de la 
moció que va presentar el nostre Grup. 
 
“Fa més d’una dècada que disposem de dades suficients que demostren que l’exposició a 
l’amiant i els seus derivats és un dels riscos més nocius que existeixen per a la salut. 
 
L’amiant (o asbest) és un mineral de gran durabilitat i reduït cost, format per fibres 
naturals amb diferent composició química, que va ser utilitzat de forma intensiva al sector 
de la construcció fins que, l’any 2002, va ser prohibit a tot l’Estat Espanyol. 
 
L’exposició a aquest mineral en l’àmbit educatiu pot afectar totes les persones que 
presten els seus serveis en els centres educatius i, també, l’alumnat usuari d’aquests 
centres. Hi ha evidències de què, a causa de la neteja de les robes de treball 
impregnades de pols d’amiant, també hi ha familiars afectats. 
 
Segons dades del sindicat CCOO, només al Vallès Occidental hi ha més de 30 centres 
educatius públics amb plaques de fibrociment o uralita als seus edificis. Aquestes 
mateixes dades confirmen que a la comarca del Maresme hi ha dos centres educatius, un 
dels quals és l’escola Ocata del Masnou, que també tenen plaques de fibrociment o 
uralita en les seves instal·lacions.  
 
Davant aquesta situació, cal exigir a la Generalitat la realització d’un inventari de tots els 
centres afectats per aquesta problemàtica a Catalunya, així com una planificació que 
asseguri l’eliminació de totes aquestes plaques al més aviat possible ja que, segons 
CCOO, de continuar al ritme actual de substitució, es trigaria més de 40 anys en retirar tot 
l’amiant existent a dia d’avui a tots els centres educatius. 
 
Es fa evident, doncs, la necessària cooperació i col·laboració institucional d’urgència en 
quant a la protecció de la salut pública dels ciutadans i ciutadanes usuaris dels centres 
d’ensenyament públics. 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa 
que l’ajuntament Ple prengui els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar la Generalitat de Catalunya a que, en col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona i els ajuntaments afectats per aquesta problemàtica, elabori un cens 
d’equipaments educatius públics amb risc d’amiant de Catalunya. 
 
Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya a planificar i calendaritzar el tractament i la 
retirada de l’amiant dels centres educatius públics de Catalunya, donant prioritat a aquells 
centres on l’amiant sigui a l’abast dels nens i de les nenes que hi són escolaritzats. 
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Tercer.- Vetllar perquè els treballs per a la retirada de les plaques de fibrociment 
existents a l’escola Ocata, per part dels Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament, siguin realitzats durant el mes de juliol tal i com està previst. 
 
Quart.- Traslladar els presents acords a la conselleria d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al Consell Comarcal del Maresme, a la Federació de Municipis de Catalunya, 
a l’Associació Catalana de Municipis, a la direcció i l’AMPA de l’escola Ocata i fer-los 
públics a través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Entenc que no hi ha cap esmena al respecte. Hi ha alguna intervenció? 
Senyora Subirats 
 
La Sra. Rosa Subirats 
 
A veure, si saben que durant els dies que proposen fer aquesta acció a l’escola Ocata hi 
ha una seixantena de nens participant en un casal d’estiu? I en quin horari ho faran? Que 
hi ha nens al mes de juliol allà. Doncs pregunto, si sabíeu que hi ha el casal, vull dir que 
no es pot fer el mes de juliol. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Continuem amb les intervencions. Alguna intervenció més? Senyora Blanch, té la 
paraula. 
  
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Bona nit, gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, vull dir que sí, que des del Govern som 
conscients que hi haurà alumnes durant el mes de juliol. Que realment el Departament 
d’Ensenyament està prenent mesures, i que no cometran cap errada perquè aquests 
nens tinguin algun risc al respecte, d’acord? Estem esperant saber exactament quines 
són les mesures que prendran.  
 
Pel que fa a la moció, volia agrair a ICV-EUiA que hagin acceptat l’esmena, per molt 
petita que sigui, ha fet que nosaltres com a Govern ens hi sentíssim identificats, perquè 
hem pogut afegir que realment aquesta mesura s’està portant a terme i que al mes de 
juliol, tal com s’ha llegit a la moció, s’emprendrà, doncs, la retirada de les plaques. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Vull agrair el vot favorable dels grups que donaran suport a la 
moció, entre els quals hi ha els dos que formen el Govern municipal. Una moció que, com 
ja he llegit i diu l’enunciat, es presenta en nom del sindicat d’Ensenyament de CCOO, que 
ha fet una tasca important en revisar les instal·lacions de centenars de centres educatius 
públics a tot Catalunya, detectant-hi situacions irregulars i proposant actuacions per tal 
que aquestes situacions siguin resoltes. 
 
En aquest cas i com hem escoltat, la moció fa referència a centres públics d’ensenyament 
que tenen plaques de fibrociment a les seves instal·lacions i demana a la Generalitat de 
Catalunya que actuï per detectar tots els centres que tenen aquesta problemàtica i, a 
continuació, elabori un calendari que n’asseguri la retirada.  
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En el cas del Masnou, com hem escoltat, el problema afecta l’escola d’Ocata i, tal com 
s’ha llegit, es demana vetllar perquè, tal com està previst, les plaques siguin retirades al 
mes de juliol i entenem que tant la Generalitat com l’Ajuntament vetllaran perquè això no 
afecti els alumnes que en aquell moment estiguin utilitzant les instal·lacions de l’escola. 
 
Per tant, nosaltres estem satisfets de l’acord aconseguit i ara encoratgem el Govern 
municipal i la resta de grups municipals perquè, una vegada s’aprovi la moció, i atès que 
fa referència no només a l’escola Ocata sinó a tots els centres de Catalunya que estan en 
una situació semblant, facin les gestions necessàries davant el Govern de Catalunya per 
assegurar-ne el compliment al més aviat possible. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els hi sembla passem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
13. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en suport als afectats de 
síndromes de sensibilització central 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde, bona nit a tothom de nou. La llegiré íntegrament perquè crec que 
es prou interessant per poder fer pedagogia.  
 
La Sra. Elena Crespo llegeix la moció següent: 
 
“El passat dia 12 de maig va ser el Dia Mundial dels SSC.  
 
La Fibromiàlgia (FM), l’Encefalomielitis Miàlgica (EM/SFC), la Sensibilitat Química 
Múltiple i l’Electrosensibilitat (EH) són malalties englobades en les anomenades 
Síndromes de Sensibilització Central (en endavant SSC). Segons juristes de reconegut 
prestigi en aquest camp, els malalts de SSC, que representen el 3.5% de la població 
(unes 250.000 persones), són dels col·lectius més desatesos de Catalunya. Tot i que no 
es tenen dades oficials al Masnou podrien estar afectades sobre un centenar de 
persones. Habitualment, els i les afectats/des emmalalteixen, entre els 20 i 30 anys 
d’edat, tot i que, també hi ha casos en adolescents i infants. A més, és una malaltia amb 
un clar accent de gènere, ja que es calcula que gairebé un 90% de casos diagnosticats 
afecten a dones.  
 
Aquestes malalties de base orgànica i de causes ara per ara desconegudes tenen greus 
conseqüències sobre les capacitats físiques i cognitives dels i les afectats/des, podent 
resultar molt invalidants i excloents a tots els nivells, limitant greument la vida dels i les 
malalts/es i de les seves famílies (a nivell personal, familiar, social, laboral…), en especial 
la dels afectats per SQM i/o EH, que han de viure pràcticament aïllats. Els experts 
coincideixen en afirmar, que els afectats dels SSC tenen pitjor qualitat de vida que els 
malalts de càncer, d’esclerosi múltiple o de qui pateix cardiopaties.  
 
Els malalts/es i les seves famílies , tots ells ciutadans/es de ple dret, viuen en exclusió 
social i precarietat econòmica. El 80% estan massa malalts/es per a poder fer una 
mínima activitat quotidiana i no estan capacitats/des per a poder treballar degut a la 
clínica de la seva malaltia No només no tenen aquesta capacitat laboral, sinó que veuen 
com, sistemàticament, els hi són denegades o fins i tot revocades les pensions per 
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incapacitats laborals permanents que per dret, i per desgràcia, minoritàriament, tenen 
concedides. Aquestes pensions aconseguides en la majoria dels casos després de 
costoses batalles judicials són clarament insuficients per garantir una mínima digna 
supervivència.  
 
En els casos més greus, tot això, els duu a una situació d’exclusió social perillosa: entren 
en la roda de la precarietat, l’abandonament de les administracions, l’aïllament, la 
inseguretat alimentària, desnonaments, que no fan res més que empitjorar la seva 
situació.  
 
Només un 5% dels malalts/es dels SSC es recuperen i la resta tenen mal pronòstic. 
Actualment, 21 anys després que aquestes malalties es comencessin a tractar a 
Catalunya, les malaltes i malalts de SSC es troben en una situació d’invisibilització i per 
tant, de precarització i exclusió sanitària, laboral i social.  
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa. 
 
Per tot lo exposat anteriorment el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de la 
Corporació, l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER. Crear i desenvolupar un seguit d’actuacions de suport i visibilització per els 
afectats/es de SSC del Masnou, i les seves famílies, en el qual hi ha d’intervenir els 
representants dels afectats/des i que ha de recollir:  
 
1.- Facilitar tota l’informació i gestió a les persones afectades per SSC, del catàleg d’ajut 
generals socials que properament es presentarà d’ajudes econòmiques per alimentació, 
elements de primera necessitat, tarifes reduïdes, ajudes per l’acondicionament de 
vivendes i suport domiciliari específic, entre d’altres, adequats a les característiques 
especials del col·lectiu i de cada cas detectat i que en puguin ser receptores per la 
condició del varèm socio-econòmic. De la mateixa manera ajudar a gestionar en cas de 
ser afectades per un desnonament.  
 
2.- Estudiar la possibilitat de la creació d’algún d’espai blanc/verd en equipaments 
municipals (lliures de xenobiòtics i d’ones electromagnètiques).  
 
3.- Eliminació, en la mesura que sigui possible, l’ús de qualsevol pesticida en tot el terme 
municipal. En el cas que no sigui viable, establir un protocol de comunicació a les 
persones afectades i avís en web i premsa dels llocs, dies de treball amb consells 
preventius.  
 
4.- Treballar i col·laborar mitjançant un conveni amb les entitats específiques de SSC per 
ajudar a difondre, fer visible i la seva realitat social, sanitària i econòmica, perquè puguin 
elaborar campanyes d’informació i sensibilització per a treballar el coneixement de la 
malaltia, amb l’objectiu d’eliminar l’estigma social que acompanya aquestes malalties.  
 
5.- Traslladar al Comitè de Seguretat i Salut Laboral de l’Ajuntament del Masnou l’estudi 
de les mesures a adoptar en els llocs de treball ocupats pels treballadors pública afectats 
per SSC durant els brots actius de la seva malaltia. Aquest Comitè podrà comptar amb 
l’assessorament de professionals mèdics preparats en l’abordatge d’aquestes malalties.” 
 
SEGON. Establir que les corresponents accions pràctiques que se’n deriven, s’hauran 
d’anar implementant en un any natural i haurà d’incloure l’actualització anual un sistema 
d’avaluació que inclourà les valoracions tècniques, de les entitats d’afectats/es i dels 
malalts/es i les seves famílies.  
 
TERCER. Comunicar per escrit, i de forma fefaent, a totes les associacions que 
representen les persones afectades, la posada en marxa del programa de suport, i crear 
un canal de comunicació bilateral i seguiment de les accions.  
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QUART. Reclamar a la Generalitat l’implementació de la Unitat d’Expertesa prevista en la 
planificació del Departament de Salut sobre aquestes malalties a l’Hospital de Mataró 
amb abast comarcal on puguin visitar-se les persones del Masnou.  
 
CINQUÈ. Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya a que posin en 
pràctica un Pla de suport específic per a totes les persones afectades per SSC, unes 
250.000 persones a Catalunya, un centenar a El Masnou. Aquest Pla haurà de comptar 
amb la participació dels municipis i les entitats d’afectats.  
 
SISÈ. Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya a que reconeguin als 
afectats/des per SSC l’accés real i efectiu als serveis sanitaris i socials públics existents i 
elaborin campanyes de difusió informatives i sensibilitzadores per a treballar el 
coneixement de la malaltia per part de la ciutadania en general, i els treballadors/es 
públics/ques en particular, amb l’objectiu d’eliminar l’estigma social que acompanya 
aquestes malalties.  
 
SETÈ. Instar a la Generalitat i al Govern d’Espanya que reconeguin les incapacitats 
laborals que pateixen les persones afectades i se’ls hi concedeixi les prestacions 
suficients per viure amb dignitat.  
 
VUITÉ. Traslladar aquest acord, i la solidaritat de la ciutat amb els afectats/des i les seves 
famílies i a les associacions que els representen a la ciutat del Masnou i AFIMAT 
(Mataró).  
 
NOVÈ. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern 
d’Espanya.”  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyora González.  
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, gràcies, senyor alcalde. La meva intervenció, bé, des del nostre Grup municipal 
volíem donar el nostre vot a favor d’aquesta moció tenint en compte que l’Ajuntament és 
un agent capaç de sensibilitzar la població i alhora un exemple a seguir amb les seves 
actituds i propostes. Creiem totalment necessari aprofitar aquesta eina per arribar a fer-la 
més accessible, humana i exemplar amb les mesures proposades a la moció, alhora que 
facilitarà a la població majoritàriament femenina afectada la seva millor integració en el 
nostre municipi i servir d’exemple a altres municipis de la comarca, de Catalunya.  
 
Totes aquelles mesures per recolzar, impulsar i millorar la qualitat de vida de les 
persones més vulnerables, afectades per aquesta o altres malalties farà el nostre 
municipi un lloc millor per viure i està a les nostres mans canviar les perspectives de vida 
de molts i moltes afectades. Per tant, el nostre vot és a favor.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyora Condeminas. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies. Bona nit. Bé, volia dir que parlo jo però que és una moció que si em permets, 
Elena, l’hem transaccionada, que havia oblidat dir-ho. Ja a la Comissió Informativa vam 
comentar que creiem que era molt important aprovar-la, però que havíem d’esmenar-la 
bastant pel fet que tenia moltes ramificacions que afectaven moltíssimes regidories i que 
l’havíem de treballar bé i que no podíem deixar-la oberta de manera que llavors qualsevol 
malaltia haguéssim d’anar fent moltíssimes esmenes.  
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000006  15 de juny de 2017 

 

42 

Per tant, dit això: la senyora Elena Crespo, amb la senyora Folch i el senyor Alfaro, ho dic 
perquè aquí hi ha hagut moltes regidories que han intervingut, doncs, finalment avui s’ha 
transaccionat, i que espero que tothom pugui votar-hi favorablement.  
 
Volia dir només simplement que bàsicament es tractava, com deia ICV-EUiA, que és molt 
important que es visibilitzin aquestes malalties i era una manera també de fer un crit 
d’alguna manera que, per fi, es diagnostiquin i es tipifiquin amb codi perquè si hi hagués 
un codi com qualsevol altra malaltia no caldria ja fer aquestes mocions, perquè tindrien 
dret i accés com qualsevol altre malalt a tota la xarxa amb normalitat. Ja està. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Crespo, per tancar el debat.  
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Doncs agrair el suport a tots els grups municipals i, en especial, als responsables del 
Govern. I jo voldria fer particular felicitació al senyor Alfaro i a la senyora Condeminas per 
treballar una proposta que no era fàcil d’aterrar a nivell quotidià per una administració 
local, ja que les propostes d’acord, com ha comentat, doncs, eren molt concretes i 
posaven en dificultat com poder complir amb els seus acords en la seva totalitat. Jo crec 
que hem trobat la fórmula per donar suport i reconeixement als afectats d’aquestes 
malalties i crec que podem treballar amb la tangibilitat en el marc dels recursos 
disponibles que tenim aquí al Masnou. Els afectats d’aquestes patologies no volen un 
tracte preferent de la resta de malalts, volen simplement ser tractats dignament i 
reconeguts per l’impacte que aquestes patologies generen a la seva vida quotidiana. La 
realitat dels afectats per les síndromes de sensibilitat central està plegada d’estigmes, 
d’impossibilitat de ser tractats com a malalts que necessiten tractaments, atencions, 
comprensió i reconeixement social.  
 
Crec que, a més, les administracions, com deia la companya del PSC, han de donar 
exemple i ser proactives amb les solucions de problemes reals a la gent i, sobretot, 
d’aquells que tenen més dificultats per fer sentir les seves veus i crec que aquesta és una 
ocasió on el consistori ha donat la talla. També, fins i tot, amb el tema de poder parlar-ho 
a nivell laboral dins dels òrgans de representació i del comitè de seguretat i salut, que 
crec que diria que és l’únic ajuntament de Catalunya que s’ho ha plantejat; per tant, 
doncs, l’enhorabona també per la sensibilitat de la senyora Folch.  
 
Esperem que aquest sigui un primer pas per aconseguir avançar en la sensibilització de 
la societat i dignificar la situació d’aquests afectats, i que no dubtin que estarem 
expectants i vigilants que aquests acords es puguin executar en la seva totalitat. Moltes 
gràcies a tothom.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Crespo. Per tant, passaríem a la votació de la moció.  
 
Resultat: Aprovada per unanimitat absoluta per 21 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
14. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en relació amb la sentència 
del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. La moció que ara llegiré incorpora, a proposta del Govern, dues 
matisacions i una precisió al redactat inicial de la moció que havia presentat el nostre 
Grup. I diu el següent: 
 
“El Tribunal Constitucional, mitjançant Sentència de data 11 de maig de 2017, ha declarat 
la inconstitucionalitat i nul·litat dels arts. 107.1, 107.2 a) i 110.4 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, que regulen l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana (IIVTNU), però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions 
d’inexistència d’increments de valor. 
 
L’esmentada sentència conté un mandat al legislador perquè porti a terme les 
modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes. 
 
Aquesta sentència del TC pot comportar, a més a més, que tots els ajuntaments, entre 
ells el del Masnou, hagin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte 
d’IIVTNU en relació a terrenys que, entre el moment de la seva adquisició i el de la seva 
alienació, no han experimentat un increment de valor. 
 
Atès que els ens locals no han d’assumir en cap cas les conseqüències d’una regulació 
estatal incorrecta.  
 
Al mateix temps, la sentència del TC pot afectar aquelles famílies que, residents al 
Masnou ara o en el passat, hagin fet front al pagament de la plusvàlua per la venda dels 
terrenys de la seva propietat tot i que el valor dels mateixos no hagués experimentat un 
increment i, si ho fa, podran tenir dret a la devolució dels ingressos cobrats indegudament 
per l’Ajuntament del Masnou.  
  
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa 
que l’ajuntament Ple prengui els següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei de 
modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor del sòl 
deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes establerts 
a l’esmentada Sentència del TC. 
 
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a habilitar una partida específica als Pressupostos de 
2017 per compensar els ajuntaments, en el cas que, per efecte d’una Sentència del 
Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en 
concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels quals no ha experimentat 
cap increment. 
 
Tercer.- Instar el govern municipal a informar i assessorar els veïns i veïnes del Masnou 
en tot allò referent a la gestió i liquidació de l’impost sobre l’increment de Valors del 
Terrenys de Naturalesa Urbana i, molt especialment, en les actuacions a realitzar per 
aquelles persones que, per estar afectades per la sentència del TC, poguessin tenir dret 
al rescabalament dels imports pagats indegudament. 
 
Quart.- Instar el govern municipal a estudiar la possibilitat de procedir, si escau, a 
efectuar la devolució d’ofici dels imports cobrats indegudament si, com a conseqüència 
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de la sentència del TC i sempre que la normativa legal vigent ho permetés, aquesta 
devolució fos procedent.  
 
Cinquè.- Instar el govern municipal a continuar promovent amb les entitats municipalistes 
la proposta de reforma del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin 
unes administracions sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient 
les competències que els pertoquen. 
 
Sisè.- Notificar aquests acords al Govern de l’Estat, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat, a l’ACM i a l’FMC i fer-los públics a 
través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.”  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció al respecte? 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Jo volia preguntar-li al ponent si acceptaria votació per punts. De fet, estem d’acord en 
tots els punts excepte en el segon.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna intervenció? Doncs, té la paraula el senyor Màxim Fàbregas.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Bé, el que passa és que en haver de fer l’exposició abans que es faci la votació sempre 
són uns supòsits que no saps si són supòsits o són realitats. Volia agrair el vot favorable 
dels grups que donaran suport a la moció i especialment al Govern, amb el qual hem 
estat capaços de pactar les modificacions a les quals abans m’he referit. Nosaltres creiem 
que, tal com es diu a la moció, una vegada el Tribunal Constitucional ha sentenciat, cal 
que el Govern de l’Estat actuï en dos sentits que la moció preveu:  
 
El primer, modificant la llei, per tal que es prevegi que en el cas de transmissions 
immobiliàries en les quals no es produeixi un augment de valor, no estiguin subjectes al 
pagament d’unes plusvàlues que no s’han produït. 
 
I, el segon, malgrat el que comentarà el regidor del PP, habilitant una partida específica 
als pressupostos de 2017 que permeti compensar els ajuntaments que, en compliment de 
la sentència, hagin de procedir a fer devolucions de quantitats cobrades en aplicació de 
l’impost. 
 
Al mateix temps, nosaltres creiem que el Govern municipal també té deures a fer i és per 
això que hem proposat que l’Ajuntament informi els veïns i les veïnes en tot allò referent a 
la gestió del impost i, sobretot, de les actuacions que han de dur a terme aquelles 
persones que poguessin tenir dret a ser rescabalades pels imports que se’ls han cobrat 
indegudament. 
 
Però, a més d’informar, nosaltres creiem que el Govern ha d’anar més enllà i per això 
hem proposat que si s’han d’efectuar devolucions, i sempre que les lleis ho permetin 
(cosa que ara no passa), l’Ajuntament pugui procedir a tornar els imports cobrats 
indegudament sense que sigui necessari que les persones afectades hagin de sol·licitar 
aquesta devolució. 
 
Finalment, insistim en la necessitat, ho diu la moció, que es procedeixi a la reforma del 
finançament dels ajuntaments, per tal que puguin dur a terme el 100 % de les seves 
competències. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, si els sembla votaríem la moció excepte el punt segon. 
 
El president sotmet a votació la moció en dos blocs.  
 
Primer bloc (consta del primer, tercer, quart, cinquè i sisè acord). 
 
Resultat: S’aprova per unanimitat absoluta 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
Segon bloc (segon acord) 
 
Resultat: S’aprova per 19 vots a favor, 1 vot en contra i 1 vot d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (1 regidora), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota en contra. 
 
La Sra. Sandra Miras (CUP-PA) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Quedaria aprovada la moció. 
 
15. Declaració institucional presentada pels grups municipals ERC-AM-MES, CiU, 
PSC i ICV-EUiA en nom de l'organització sindical UTG CATALUNYA sobre millores 
en la regulació de les subcontractacions en l'Administració pública 
 
El Sr. Jaume Oliveras llegeix la declaració institucional següent: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Des del 2012 la Reforma Laboral del govern del Partit Popular- PP ha suposat un profund 
desequilibri en les relacions laborals, fent que les grans companyies i corporacions 
posseeixin un instrument demolidor per precaritzar els llocs de Treball i devaluar salaris, 
utilitzant societats que amb palmari abús de dret contribueixen a un empobriment de la 
treballadora i el treballador. 
 
Que aquesta pràctica ha estat utilitzada de forma massiva per les anomenades 
“Empreses Multiserveis” que estableixen convenis per sota de les condicions establertes 
en els sectorials fins a límits insostenibles, límits que provoquen una autèntica ruptura del 
mercat laboral i que estableixen competències deslleials fruits d’aquesta maquinació que 
altera de forma més que premeditada la lliure competència basada en la sostenibilitat 
social, lleialtat i seguretat. 
 
Les administracions públiques atorguen concessions per uns determinats serveis, 
produint-se ofertes sorprenents a la baixa de grans companyies que ja preveuen la 
utilització de ma d’obra provinent d’aquest model d’empresa i que redueix 
substancialment els salaris d’aquestes persones treballadores i fan que indirectament 
aquesta administració sigui còmplice de nefastes pràctiques. 
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L’informe presentat per la UGT de Catalunya que demostra la relació directe que a la 
Regió Metropolitana de Barcelona es dona entre, els Eros d’extinció i les Empreses 
Multiserveis resulta exemplar de la enorme estafa que la Reforma Laboral ha portat a tota 
la ciutadania, condemnant a la pobresa a milers de treballadores i treballadors. 
 
Per tot l’exposat, els grups municipals d’ERC-AM-MES, CiU, PSC-CP i ICV-EUiA a 
l’Ajuntament del Masnou en nom de l’organització sindical UTG CATALUNYA proposa 
d’adopció dels següents 

ACORDS 
 
1. Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades als plecs de 

condicions, per evitar la utilització directe o indirecte d’empreses multiserveis a 
l’administració pública, a excepció d’aquelles que respectin sempre el conveni sectorial 
corresponent al lloc de treball en missió, per a qualsevol treballadora o treballador que 
efectuï el servei atorgat. 

 
2. Instar al Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el nombre 

d’inspectors de Treball i crear un òrgan d’actuació específic que persegueixin el que es 
un frau encobert a la seguretat social o per defecte aquesta actuï d’ofici. 

 
3. Demanar al Consell Comarcal del Maresme que convoqui una mesa de negociació per 

a crear un pacte entre sindicats, patronal i administració que estableixi els criteris per 
millorar la regulació de les subcontractacions i eradicar del territori pràctiques espúries 
en la contractació. 

 
4. El Ple insta al Congrés dels diputats a la derogació immediata de la Reforma Laboral, 

origen d’una exclusió social sense precedents. 
 
5. Enviar còpia d’aquesta resolució al President del Congrés dels Diputats, el President 

de la Generalitat de Catalunya, la Ministra de Empleo i la Consellera de Treball, el 
Consell Comarcal del Maresme, la organització sindical UGT Maresme.” 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi hauria alguna intervenció al respecte? Senyor De las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, senyor alcalde. Nosaltres demanaríem votar-la també per punts. Votaríem per punts. 
En concret, estaríem a favor dels acords però estaríem en desacord amb el punt 4, la 
petició de la derogació de la reforma laboral. No ho compartim en general, o sigui no 
compartim tots els aspectes, tant del preàmbul com alguna part dels acords. Sí, el fons de 
la moció, no la negació d’una reforma laboral que, malgrat els seus defectes, perquè en 
té i són evidentment temes que s’hauran d’anar polint, ha estat molt positiva en termes 
generals de creació de feina i de llocs de treball. Gràcies. 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Continuem, sí senyora González.  
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo només volia fer un petit agraïment per la feina feta per UGT, a 
la Federació del Maresme pel seu primer secretari i col·laboradors i per la presència aquí 
del nostre company Honorato, que ha vingut a fer esment de la moció perquè ha estat 
elaborada pel sindicat i presentada i defensada per part de l’Alcaldia i també extensa a 
tots els grups municipals. El nostre vot serà favorable. Gràcies. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la senyora Subirats? 
 
La Sra. Rosa Subirats 
 
A veure, nosaltres votarem que no pels següents motius: 
 
El 2012, el Congrés espanyol va convalidar el decret de la reforma laboral amb els vots 
favorables del PP, de CiU, UPN i el Foro Asturias. És a dir, amb 190 vots a favor, la resta 
dels diputats, 142 hi, van votar en contra. Cal dir que ens esparvera el cinisme de CiU 
d’avui presentant aquesta moció i no entenem com tenen la poca vergonya, aquest 
Govern municipal, que en comptes d’apujar el sou base de les seves treballadores 
prefereix crear un complement de productivitat que sols incentiva l’aïllament de les 
treballadores i les desvincula de la lluita conjunta per la millora de les seves condicions 
laborals.  
 
La reforma laboral del PP i de CiU sabem què ha comportat. Vostès mateixos ho relaten 
vagament en aquesta moció. A part de l’abaratiment de l’acomiadament i la frenada de la 
pròrroga automàtica dels convenis col·lectius, precarietat, precarietat i més precarietat. 
Però parlem de l’UGT, un sindicat groc, totalment acostumat a la rebaixa de les 
expectatives i demandes reals de la classe treballadora a canvi de, només cal que fem 
memòria: recordem l’acord al qual van arribar comissions i UGT de Catalunya amb les 
patronals catalanes per tal de renovar l’acord interprofessional de Catalunya. Cal explicar 
les nefastes conseqüències d’aquest acord? Un acord que representa un atac més a la 
classe treballadora, ja que en lloc de combatre la reforma laboral, sí la mateixa que avui 
ens volen fer creure que hi estan en contra, la implementa encara més. Els punts més 
importants, com l’eliminació de conceptes salarials, la vinculació del sou a plusos de 
rendiment, el pes més gran de les mútues privades en les baixes laborals o les 
exempcions en l’aplicació de convenis ens demostren quins són els interessos reals 
d’aquests sindicats: avalar les polítiques i models de les grans patronals, això se’n diu 
traïció.  
 
I ara anem a la moció. Sabem que algunes de vosaltres ens recriminareu que aquesta 
moció serveix per millorar les condicions laborals de les treballadores, però des de quan 
les taules de negociació amb la patronal han comportat millores? Les úniques millores 
aconseguides al llarg de la història sempre han vingut precedides per les mobilitzacions i 
les imposicions de la classe treballadora. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Continuaríem, doncs, passaríem a votar la declaració institucional 
excepte el punt 4. 
 
El president sotmet a votació la declaració institucional en dos blocs.  
 
Primer bloc (consta del primer, segon, tercer i cinquè acord). 
 
Resultat: S’aprova per 19 vots a favor, 1 vot en contra i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), ICV-
EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
La Sra. Rosa Subirats (CUP-PA) hi vota en contra. 
 
La Sra. Sandra Miras (CUP-PA) s’absté. 
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Segon bloc (quart acord) 
 
Resultat: S’aprova per 15 vots a favor, 2 vots en contra i 4 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
La Sra. Rosa Subirats (CUP-PA) i PP (1 regidor) hi vota en contra. 
 
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) i la Sra. Sandra Miras (CUP-PA) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs queda aprovada aquesta declaració. Vull agrair la presència també del representat 
d’UGT, en aquesta sala, de la comarca del Maresme. Doncs continuaríem amb aquest 
Ple ordinari amb una moció d’urgència, abans d’entrar en uns altres punts d’urgència que 
tenim.  
 
Fora de l’ordre del dia es presenta la moció següent: 
 
Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, CiU, C's, ICV-EUiA, PSC-
CP i PP en relació amb la situació que es produeix a l'edifici de Roger de Flor, 33 i 
contra l'especulació immobiliària 
 
El Sr. Màxim Fàbregas llegeix la moció següent:  
 
“Recentment l’edifici d’habitatges situat al carrer de Roger de Flor, 33 del Masnou ha 
estat adquirit per part de l’empresa Kasun Real State, S.L., una empresa constituïda el 
passat 31 de gener de 2017 tal com consta en el registre mercantil de Barcelona i que, tot 
i que posseeix un capital social de 0 a 3.100 €, té com a objecte social i activitat principal 
la compravenda de bens immobiliaris per compte propi. Aquest edifici abans havia estat 
propietat de Solvia, la immobiliària del Banc de Sabadell. 
 
Les persones llogateres dels habitatges de l’edifici van tenir la primera notícia d’aquesta 
venda el dia 1 d’abril, quan van rebre una carta de Finques Forcadell en la que els 
comunicava que havien estat designades com a administradors de l’immoble per part del 
nou propietari. Posteriorment, en una reunió amb les finques celebrada el 9 de maig, van 
ser informades de la intenció del nou propietari de vendre la totalitat dels habitatges de 
l’edifici sobre els que vencien els contractes i que, properament, se’ls faria una oferta 
efectiva per a la compra dels habitatges.  
 
Aquesta situació ha despertat les alarmes entre les persones llogateres dels habitatges ja 
que, coneixedores del que ha passat en altres municipis en situacions semblants, ara 
pateixen per un possible augment del lloguer que paguen actualment, un augment que no 
podrien afrontar i que els podria expulsar dels habitatges que algunes d’elles ocupen des 
de fa més de 40 anys. 
 
Tot aquest cas va ser notícia en un mitjà de comunicació escrit d’àmplia difusió a 
Catalunya el passat 2 de juny. El passat 25 de maig el veïnat afectat entrava una 
instància a l’Ajuntament informant de la situació que s’estava produint. I el 31 de maig des 
de l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament es donava una resposta aclarint que el 
Banc de Sabadell no havia ofert en cap moment la compra de l’immoble a l’Ajuntament, i 
alhora recordava als llogaters de l’immoble els recursos que tenien al seu abast a través 
de l’OLH: servei d’orientació jurídica, ajuts de lloguer, el registre de sol·licitants 
d’habitatge protegit i, per últim, els serveis socials. 
 
El 6 de juny, tant l’alcalde del Masnou com el regidor d’Habitatge rebien a representants 
dels veïns decidint mantenir un contacte permanent amb els llogaters i oferint el suport 
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legal i de mediació. Posteriorment es va produir el 9 de juny una nova reunió amb bona 
part dels llogaters de l’immoble del carrer de Roger de Flor, 33. 
Tot i que formalment es tracti d’una compravenda podríem estar al davant d’una operació 
fruit d’un procés d’execució hipotecària o de dació en pagament. En aquest cas es podria 
aplicar el decret llei 1/2015 de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució. A més, el Masnou és un 
dels 72 municipis de Catalunya amb demanda acreditada d’habitatge. En aquest cas no 
es podria justificar que el Banc de Sabadell no hagi comunicat la seva decisió de vendre’l 
a la Generalitat que, juntament amb el municipi del Masnou i d’altres entitats del tercer 
sector, tindria preferència per comprar-lo al mateix preu per destinar-lo a lloguer social, tal 
com estableix l’article 2 (drets de tanteig i retracte) de l’esmentat decret llei. Per això es fa 
necessari aclarir si ha existit o no un clar incompliment de la llei 1/2015 per part del Banc 
de Sabadell i, si l’incompliment s’hagués produït, estudiar la possibilitat d’exigir l’aplicació 
de l’esmentat article 2 del DL 1/2015. 
 
Per altra banda, cal dur a terme totes les actuacions necessàries per tal de garantir els 
drets de totes les persones llogateres dels habitatges de l’edifici, tant de les que tenen 
contracte de lloguer temporal com de les que el tenen per temps indefinit, vetllant perquè 
no es produeixin al Masnou situacions d’assetjament a les famílies llogateres com les que 
s’han produït a altres municipis de Catalunya i de les que se n’han fet ressò els mitjans de 
comunicació, evitant qualsevol intent d’especulació immobiliària amb aquests habitatges.  
 
És per tot això que el ple d’aquest ajuntament pren els següents acords: 
 
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament del Masnou a les famílies llogateres de 
l’edifici de Roger de Flor, 33, per tal que es respectin escrupolosament tots els seus drets 
i no es produeixin situacions d’abús immobiliari.  
 
Segon.- Instar el govern municipal a posar a disposició de les famílies llogateres de 
l’edifici de Roger de Flor, 33, tots els recursos tècnics, jurídics i de mediació de què 
disposa l’Ajuntament per tal d’informar-les dels seus drets, d’assessorar-les en relació a 
les accions que poden emprendre per tal de garantir-los-hi que els seus drets els seran 
respectats i, en el cas que es detectessin actuacions per part de l’actual propietat que, 
per qualsevol mitjà, intentessin vulnerar els drets esmentats, actuar de manera 
contundent per tal d’evitar les actuacions esmentades. 
 
Tercer.- Instar el govern municipal a continuar adreçant-se per escrit i a pressionar a 
l’Agència d’Habitatge de Catalunya per demanar ser informat de la situació de 
compravenda per part del Banc de Sabadell i dels motius pels quals no van ser informats 
ni l’esmentat organisme de la Generalitat ni el propi Ajuntament del Masnou. 
 
Quarta.- Instar el govern municipal a adreçar-se a l’Agència Catalana de l’Habitatge per 
tal que exerceixi la possibilitat del dret de tanteig i retracte en aquest cas. 
 
Cinquè.- Instar el govern municipal a adreçar-se per escrit a l’Agència d’Habitatge de 
Catalunya per fer-li arribar la seva demanda d’estudiar la possibilitat d’exercir els drets de 
tanteig i retracte en les transmissions de tots els pisos habitatges provinents d’execucions 
hipotecàries posteriors a l’abril de 2008. 
 
Sisè.- Instar el govern municipal a adreçar-se per escrit a l’Agència d’Habitatge de 
Catalunya per fer-li arribar la seva demanda de ser informat puntualment sobre el 
compliment, per part de les entitats financeres i altres gestors d’actius immobiliaris 
propietaris d’habitatges procedents d’execucions hipotecàries o de dació en pagament de 
la seva obligació de realitzar les obres necessàries per garantir el bon estat dels 
habitatges, donat que, sent el Masnou un dels 72 municipis amb demanda acreditada, 
se’n podria exigir la cessió temporal perquè l’Ajuntament realitzés les obres de forma 
subsidiària i els pogués destinar a famílies en risc d’exclusió residencial durant un termini 
de 10 anys.  
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Setè.- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a l’Agència d’Habitatge de Catalunya, a l’ACM i a l’FMC, a les 
famílies llogateres de Roger de Flor, 33, i fer-los públics a través dels mitjans habituals de 
comunicació de l’ajuntament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Ens hem oblidat d’una cosa que m’ha recorda’t 
el secretari: hauríem de votar primer la urgència i després llegir la moció.  
 
El president sotmet a votació la urgència de la moció.  
 
Resultat: Aprovada la urgència per 21 vots a favor.  
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs ara, si els sembla, obrim un torn per part dels grups municipals. Per part del Grup 
Socialista, endavant.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Bé, som components de la moció, però no hi ha cap inconvenient. Creiem que aquesta és 
una moció oportuna i necessària i des d’aquí volem felicitar el Grup d’ICV-EUiA, que és 
qui va promoure aquesta moció, a la qual ens vam sumar, a l’originària, des del primer 
moment però que després ha estat esmenada, però bé, aquest fet ha permès que s’hi 
sumin la resta de grups. Jo crec que és una molt bona notícia.  
 
Primer, el que volem dir des del Grup Socialista és que donem suport a les persones 
afectades de forma clara i contundent. Ens posem a la seva disposició per allò que 
necessitin i que estigui al nostre abast. Després, un cop finalitzi el plenari, després de fer 
l’exposició, facilitarem els telèfons i parlarem. I aprofitem per encoratjar el Govern, que és 
qui ha d’aplicar allò que a la moció hem decidit, perquè ho faci amb celeritat donant el 
màxim suport a les persones afectades per aquest tema. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup d’ICV-EUiA. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Vull iniciar la meva intervenció agraint l’actitud de tots els grups municipals que donen 
suport a aquesta moció, pràcticament la totalitat, així com també a aquelles persones que 
ens van informar de la problemàtica que s’estava produint a Roger de Flor, 33, ja que la 
seva informació ens va permetre actuar de manera ràpida per intentar trobar-hi solucions. 
 
Quan vàrem tenir coneixement del que estava passant a Roger de Flor, 33, nosaltres 
vàrem decidir actuar en suport dels veïns i veïnes de l’edifici i, com a primera acció, 
vàrem mostrar la nostra solidaritat amb tots ells a través de les xarxes socials.  
 
A continuació vàrem creure necessari aclarir alguns aspectes que no ho estaven, com ara 
saber si el Banc Sabadell havia complert l’article 2 del Decret llei 1/2015 (drets de tanteig 
i retracte), saber si l’AHC va conèixer amb antelació la voluntat del Banc Sabadell de 
vendre l’edifici i, si havia estat així, per quina raó l’Ajuntament del Masnou no havia estat 
informat. 
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Aquests aspectes són molt importants, ja que hem de saber que si l’article 2 abans 
esmentat no hagués estat respectat l’operació de venda de l’edifici a KASUN RS, SL 
podria ser anul·lada, ja que l’art 2 obliga les entitats financeres, entre d’altres, a informar 
la Generalitat i les administracions locals de la seva voluntat de vendre habitatges i/o 
edificis d’habitatges si aquests han estat adquirits, com diu la moció, com a conseqüència 
de processos d’execució hipotecària o de dació en pagament. I, en aquest cas, les 
administracions tenen dret preferent a l’hora d’adquirir aquests habitatges i/o edificis 
d’habitatges.  
 
A banda d’això, nosaltres crèiem que el Govern municipal havia de comprometre’s al 
màxim amb les famílies afectades, informant-les, assessorant-les i donant-los suport per 
tal que els seus drets siguin respectats. 
 
Finalment, ICV-EUiA creia que això que estava passant a Roger de Flor, 33 es podia 
repetir més endavant en d'altres edificis i que, per tant, l’Ajuntament havia de fer quelcom 
per intentar aturar totes aquestes actuacions especulatives i, al mateix temps, havia 
d’aprofitar l’ocasió per intentar ampliar el parc públic d’habitatges del Masnou. 
 
És per això que vàrem decidir presentar una moció demanant un seguit d’aclariments i 
proposant un conjunt d’actuacions en suport de les famílies de Roger de Flor, 33, en 
contra de l’especulació immobiliària i a favor de l’ampliació del parc públic d’habitatges 
del nostre poble.  
 
Però com nosaltres enteníem que aquest problema ultrapassava les polítiques partidistes 
i que era un problema del municipi en el seu conjunt, vàrem oferir a la resta de grups 
municipals la possibilitat que s’afegissin a la moció i que proposessin canvis al text 
presentat pel nostre grup.  
 
I vull ressaltar que únicament van respondre a l’oferta els grups del PSC i la CUP, que 
van manifestar la seva posició favorable, cosa que els volem agrair públicament. 
 
A darrera hora, ahir al vespre, el Govern va presentar una proposta alternativa a la nostra 
moció, segons ells amb la voluntat d’ordenar i ampliar la informació que es recollia a la 
nostra moció.  
 
I és cert, s’ordenava i ampliava la informació de la nostra moció però, al mateix temps, pel 
camí se’n perdien aspectes importants, tots ells referents a l’exercici del dret de tanteig i 
retracte. 
 
Finalment, i amb la voluntat d’aconseguir el màxim consens, que era la voluntat inicial del 
nostre Grup, hem acceptat que al text de la moció no hi consti el següent paràgraf:  
 
“Al mateix temps, i donat l’escàs nombre d’habitatges de titularitat pública existents al 
Masnou, es fa necessari que l’Ajuntament opti a l’exercici dels drets de tanteig i retracte 
per a l’adquisició de tots aquells habitatges en les condicions que s’estableixen al DL 
1/2015 abans esmentat.”  
 
I, per la mateixa raó, hem acceptat suprimir la referència a l’Ajuntament del Masnou a 
l’hora d’exigir l’exercici del dret de tanteig i retracte. 
 
Malgrat aquestes renúncies, el nostre Grup està satisfet del resultat aconseguit, un 
resultat que no hagués estat possible sense la mobilització de les famílies afectades. Una 
mobilització que sempre resulta complicada però que, en aquesta ocasió, creiem que ha 
servit per treure el Govern del seu estat catatònic en aquest tema.  
 
Nosaltres ens comprometem a continuar donant suport a les famílies de Roger de Flor, 
33 en les seves reivindicacions, i no els haurem de facilitar el nostre núm. de telèfon ni el 
correu electrònic perquè ja el tenen, així com a continuar pressionant i insistint al Govern 
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perquè, després de 7 anys en què les polítiques d’habitatge no han existit, la Regidoria 
d’Habitatge deixi de ser el que, en argot estudiantil, es coneixeria com a regidoria “maria”.  
 
I això ha estat així perquè, des de l’any 2011, les decisions dels governs de CiU-ERC 
primer i d’ERC-CiU a continuació van desmantellar la regidoria, reduint-la, com hem 
denunciat en més d’una ocasió, a una cadira, una taula, un ordinador, un mínim suport 
administratiu i, això sí, mantenint una tècnica que, malgrat la seva professionalitat i 
dedicació, no pot donar a l’abast a totes les tasques que, si existís voluntat política, 
correspondrien a una regidoria que, com la d’Habitatge, hauria de ser una de les ninetes 
dels ulls del Govern municipal. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Subirats. 
 
La Sra. Rosa Subirats 
 
Com ha dit el Màxim, a la primera moció sí que hi donàvem suport, però com que la 
segona que heu presentat tots s’han tret uns punts importants nosaltres ens abstindrem i, 
bé, ara us explico.  
 
En aquest Govern i l’anterior no heu fet res en matèria d’habitatge. Heu deixat que el Pla 
local d’habitatge segueixi del tot obsolet. El que volem són fets i no mocions per rentar-
vos la cara i la consciència, no compteu amb nosaltres.  
 
Les vostres polítiques fan que les joves no puguin emancipar-se si no és fora del Masnou 
o pagant uns lloguers abusius. Uns lloguers abusius que moltes famílies i gent gran 
també estan patint actualment en el nostre poble.  
 
Per la CUP del Masnou, la generació d’habitatge social és una urgència i heu de fer tot el 
que calgui per aconseguir-ho. No us demanem que construïu, us parlem de rehabilitar o 
expropiar, us parlem d’exigir als bancs que cedeixin els pisos per a ús social. Us parlem 
de buscar els habitatges tancats del Masnou, i destinar-los a lloguer social, us parlem 
d’aplicar la Llei 24/2015 que el Parlament va aprovar amb els vots favorables dels vostres 
partits. És la vostra obligació amb el poble del Masnou, que els masnovins i masnovines 
hi puguem viure dignament, i sabeu que el poble s’està organitzant perquè l’habitatge és 
un dret i no un negoci. No permetrem ni un sol desnonament. No us estranyeu quan ens 
trobeu amb el poble organitzat i solucionant els problemes dels veïns i veïnes perquè 
vosaltres no heu fet la feina que calia fer des de ja fa molts anys. Volem un Masnou per 
viure’l, no ens fareu fora.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Alguna intervenció? Per part del Govern, senyor Matas. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
A veure, no, des d’ara, des del primer moment que ho van notificar els veïns. Des del 
primer moment, des de l’Ajuntament hem coordinat totes les accions de contacte amb les 
diferents administracions per poder buscar, per saber primer què passava i saber sempre 
donar resposta dintre de les nostres possibilitats. Això ho hem fet des del principi en 
aquest sentit i encara tenim reunions pendents, tal com els veïns saben, que ens hem 
reunit en diferents ocasions, amb la comissió que ells també han establert i que hem 
acordat de mantenir sempre en contacte.  
 
Nosaltres, com a Ajuntament, hem vehiculat que sigui la Regidoria d’Habitatge, sigui 
l’intermediari respecte ells en aquest cas. A part del que ja s’ha comentat en la mateixa 
moció, que està tot especificat, tots els passos que hem anat fent en el seu cas, només 
vull fer un incís. Actualment, sempre hem treballat perquè no hi hagi cap família que es 
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quedi fora el carrer. A vegades hem treballat in extremis a l’últim moment i s’ha 
aconseguit aturar. Quan els desnonaments que hi ha hagut la majoria han estat pels 
lloguers, hem actuat sempre en el sentit que ens interessen les persones i buscar-hi una 
solució adequada. Per això, també davant de qualsevol problema que pugui venir en un 
futur, hem demanat a tots els llogaters que vinguin a l’Ajuntament, que parlin amb 
Habitatge per poder analitzar un a un les necessitats que puguin tenir.  
 
Nosaltres, en aquest mandat, volem tirar endavant, hem iniciat ja els tràmits per poder fer 
habitatge social aquí al Masnou. Comencem pel tema de l’Incasòl, amb 36 habitatges que 
estant a punt de poder signar-se, diguéssim, ells estan fent, ja tenen tot el projecte i estan 
en un punt de poder licitar aquestes obres. Per tant, esperem que ben aviat podem sigui 
ja una realitat. Iniciem, doncs, en aquest mandat les mancances que per diferents 
circumstàncies i per la crisi, doncs, ens ha afectat.  
 
També estem mirant de buscar quina és la millor opció, la que ens beneficia més al 
poble, i quan dic beneficia més el poble vol dir que el poble pugui tenir més habitatges de 
lloguer com a permuta pels dos solars que hi ha en aquest municipi, tant la caserna com 
l’Illa Centre. Estem buscant, teníem la càrrega de la caserna, doncs això, les càrregues 
que hi havia en construcció feia molt difícil que anés per separat. Amb el 
desenvolupament de l’Illa Centre podem desenvolupar les dues promocions al mateix 
temps, i aquí estem ara, veient i provant quina és la millor entitat o la millor empresa que 
pugui tirar endavant aquestes promocions. Són dues promocions d’HPO, d’habitatge de 
preu protegit i, per una altra banda, doncs allò, el que dèiem, una gran part que siguin 
habitatge social o habitatge assequible.  
 
També, per una altra banda, des del Govern ens plantegem donar una volta en el sentit 
de les condicions dels habitatges actuals, perquè estem detectant i s’han detectat que no 
hi ha massa rotació amb els habitatges, tant de Llevant com especialment de Can 
Jordana. A Can Jordana especialment no hi ha rotació, i és una preocupació que tenim i 
ho estem treballant. Són temes que, a vegades, no es veuen, és una feina molt de 
formiga, però que estem iniciant totes les accions oportunes i les comprovacions 
oportunes per poder fer aquest seguiment. 
 
També tenim, i referent als veïns tot el que ja s’ha dit, tot el que hem anat parlant, 
continuem parlant. Tenim unes reunions pendents amb la Generalitat, volem esbrinar 
exactament què ha passat aquí. I, efectivament, nosaltres, com a Ajuntament, no ens 
constava aquesta operació amb el Banc Sabadell o amb Solvia. És un tema, també, per 
les converses que hem tingut amb vostès hem descobert que aquest immoble havia estat 
hipotecat vàries vegades per la propietat, per les seves operacions que anava fent. Tot 
això també ens consta que vostès eren desconeixedors d’aquesta situació i per part de 
l’Ajuntament, per suposat que també.  
 
Estem sorpresos amb el tema que, en cap moment, nosaltres hem rebut cap notificació. 
Això és una operació que va tenir lloc al 2014, ni en el 2014 ni actualment hem rebut res 
en aquest aspecte. Nosaltres, el que farem serà continuar treballant per esbrinar tot el 
que hi ha aquí al darrera. Ens consta que per part seva tenen un advocat que també està 
fent aquestes gestions; per tant, jo crec que estem treballant tots dos buscant, doncs, a 
veure què ha passat aquí i sempre buscarem la millor solució per a tots vostès.  
 
Només comentar, doncs, això que tindrem les diferències de precisió política, però 
creguin que a nosaltres ens interessa vetllar per tots els masnovins i masnovines d’aquí 
al municipi. Estem preocupats per l’increment de preus que hi ha, molt i molt preocupats. 
Perquè aquest increment de preus té una rapidesa molt superior a la capacitat de gestió 
de l’Administració local que, en la reunió que vam tenir ahir, que es va desenvolupar aquí 
al Masnou, de diferents tècnics de diferents municipis auspiciats per la Diputació estan 
comprovant que la borsa d’habitatges municipal, a tots els municipis, els està baixant. És 
una preocupació que tots els tècnics van mostrar ahir. Per tant, també és la nostra 
preocupació, buscar gent que portin el pis perquè nosaltres podem fer política social, en 
general està baixant aquesta aportació de particulars. I, en general, és mostrar allò que 
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és el que estem treballant, el que hem estat treballant des d’un principi, que és vetllar 
perquè la gent d’aquí, del Masnou, no es quedi fora al carrer i garantint per part nostre 
tota la pressió possible, ja de propietat, perquè no hi hagi aquests abusos de què tenen 
por vostès i que en altres edificis s’han produït. Esperem que la pressió que nosaltres 
estiguem fent, la pressió que vostès també estan fent i el conjunt d’aquest Ajuntament, 
consistori, doncs, podem treballar no sols per vostès sinó per tots els possibles afectats 
que hi hagi en un futur i esperem que no sigui així en aquest municipi. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Matas. Té la paraula el senyor Màxim Fàbregas, m’ha dit que la 
demanaria i ja ho tenia previst. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Molt breu. No és el moment d’entrar en debats, però sí que voldria fer unes quantes 
precisions al que ha comentat el regidor d’Habitatge. Primer, respecte al tema de l’Incasòl 
de Joan XXIII, vull recordar que el conveni està signat des de l’any 2005. El mateix any 
que es va signar el conveni dels habitatges construïts al carrer Ciutat Reial. Respecte al 
tema de la Caserna, el planejament està aprovat des de l’any 2010, hi havia una proposta 
molt avançada i molt treballada amb la Diputació de Barcelona que ha quedat al calaix, 
suposem durant set anys.  
 
Respecte al tema dels habitatges de protecció ocupats per joves, vull recordar que la 
situació l’estem denunciant i exigint actuacions al Govern des de l’any 2011. I finalment, 
respecte al tema de l’habitatge protegit, d’ampliar el parc d’Habitatge, també vull recordar 
que quan vàrem demanar que en el pressupost municipal hi haguessin 300.000 € per 
adquirir habitatge de segona mà i poder-lo posar en el mercat de lloguer la resposta va 
ser negativa i l’argument és que no estaven als plans del Govern l’adquisició d’habitatges. 
Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla, abans de passar a la votació, una breu intervenció ja que 
crec que és important que la gran majoria de tots els grups municipals hàgim avui subscrit 
aquesta moció i, per tant, agrair a tots els grups municipals, doncs, l’esforç que han fet. 
Vull agrair primer la iniciativa que va tenir el Grup d’ICV-EUiA amb la primera proposta de 
moció. Evidentment, durant aquests dies el Govern ha anat treballant sobre aquests 
aspectes i hem pogut confluir tots plegats amb un text conjunt que avui aprovarem i crec 
que hem d’estar contents que sigui així, preocupats però alhora que si aconseguim 
acords amplis sempre és més fàcil afrontar totes les problemàtiques.  
 
Continuarem, com s’ha dit, amb tota la tasca que ens hem marcat a partir de la instància 
que van entrar els veïns, la resposta que es va donar a partir del dilluns 6-7 de juny, ara 
no recordo exactament, que vam començar a activar tot el dispositiu per parlar amb els 
veïns, totes les trobades que hem fet, els contactes no només amb els llogaters, amb la 
propietat també. Ha de tenir un contacte permanent amb ells, n’hem tingut diferents 
durant aquests dies, amb les finques, amb l’Agència Catalana d’Habitatge, com s’ha dit 
molt bé abans el dia... la vigília de Sant Pere tenim reunió a Barcelona per acabar 
d’aclarir tots aquells aspectes que avui mateix hem parlat i que també els llogaters, a 
través del seu advocat, doncs, hem estat intentant esbrinar què hi ha darrera de tot això i, 
sobretot, és oferir el suport tècnic, jurídic i, sobretot també, de mediació de qualsevol 
incidència de pressió que pugui haver-hi, doncs, que tinguem una comunicació fluïda el 
govern amb els llogaters i també compartir-ho amb tots els grups municipals, doncs, 
perquè és una problemàtica que ens preocupa a tots plegats, especialment als veïns 
afectats.  
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És una problemàtica, una reflexió general que sobrepassa el municipi del Masnou, és 
evident. El problema de l’habitatge és que els ajuntaments han de donar resposta i no 
tenen mitjans, no tenen instruments. Tenim una legislació estatal bastant lamentable i, 
per tant, ens cal evidentment una política molt més intervencionista pel que fa a les 
polítiques del sòl per part del conjunt de les administracions.  
 
I, com abans deia també el regidor d’habitatge ahir mateix, el dimecres, hi havia una 
jornada de les oficines aquí al Masnou, d’oficines locals d’habitatge dels municipis i 
plantejant la dificultat que hi ha per tirar endavant polítiques i crec que tenim dos reptes. 
Per una banda, la promoció d’aquestes noves promocions d’habitatge de protecció oficial 
que tenim al davant, que hem posat de seguida l’accelerador per tirar-ho endavant, com 
saben, tots els grups municipals. Ahir a la Junta de Portaveus vam explicar les diferents 
propostes que tenim sobre la taula i la voluntat, crec que podem compartir tots plegats, 
que com més lloguer hi hagi millor. Parlem tot de protecció oficial, més d’un centenar de 
pisos de protecció oficial al centre del Masnou per a la gent gran, però sobretot també 
amb les limitacions que tenim, com intervenim i, per tant, la necessitat que tenim de 
potenciar i rellançar l’Oficina Local d’Habitatge, com intervenim per frenar aquesta 
situació que ens preocupa a tots plegats de la manca d’habitatge de lloguer al Masnou i 
aquests preus abusius que es produeixen dissortadament. És important que ens posem a 
treballar tots plegats: veïns afectats, veïns no afectats, el conjunt de la ciutadania del 
Masnou i el conjunt dels grups municipals. Doncs, si els sembla, passem a la votació 
d’aquesta moció.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (1 regidora), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
La Sra. Rosa Subirats (CUP-PA) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Continuaríem perquè tenim dos punts d’urgència, el primer és: la presa de raó de la 
renúncia voluntària al càrrec de regidora d'aquest Ajuntament, formulada per la senyora 
Sandra Miras i Martínez. 
 
El president sotmet a votació la urgència d’aquest punt.  
 
Resultat: Aprovada la urgència per 21 vots a favor.  
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
Presa de raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidora d'aquest Ajuntament, 
formulada per la senyora Sandra Miras i Martínez 
 
“Vist l’escrit presentat en data 15 de juny de 2017, amb registre d’entrada número E-
2017/6735 per la senyora Sandra Miras i Martínez, per mitjà del qual formula la seva 
renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament. 
 
Vist que la senyora Sandra Miras i Martínez, va prendre possessió del càrrec de regidora, 
a la sessió plenària del dia 13 de juny de 2015, per la candidatura presentada a les 
eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015, per la Candidatura d’Unitat Popular-
Poble Actiu (CUP-PA). 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000006  15 de juny de 2017 

 

56 

Atès que l’article 9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
determina la renúncia com a causa de la pèrdua de condició de regidor/a. 
 
Atès que el mateix article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals estableix que la renúncia s’haurà de fer efectiva per escrit davant del Ple de la 
Corporació. 
 
Atesa la instrucció de la Junta Electoral Central, del dia 10 de juliol de 2003 (publicada en 
el BOE de data 18 de juliol de 2003), que regula la substitució dels càrrecs representatius 
locals, i en la qual s’assenyala: que quan es presenti un escrit de renúncia del càrrec de 
regidor/a el Ple de l’entitat local del qual formi part prendrà coneixement de la renúncia, i 
als efectes de procedir a la substitució, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de 
Règim Electoral General, trametrà una certificació de l’acord adoptat a la Junta Electoral 
competent, indicant expressament el nom de la persona que a judici de l’Ajuntament li 
correspongui cobrir la vacant. 
 
Atès que de conformitat amb la llista de candidats presentada per la Candidatura d’Unitat 
Popular-Poble Actiu (CUP-PA) a les eleccions del 24 de maig de 2015, segons la 
proclamació definitiva, realitzada per part de la Junta Electoral de Zona de Mataró en data 
25 d’abril de 2015, i publicada al BOPB en data 28 d’abril de 2015, el candidat a qui en 
principi li correspon, per ordre de substitució, és el senyor Dídac Miró i Busquets. 
 
Vist l’informe emès pel Secretari General de data 15 de juny de 2017. 
 
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, i l’art.53 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local a Catalunya, proposo al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1. PRENDRE RAÓ i donar-se per assabentats de la renúncia voluntària al càrrec de 
regidora d’aquest Ajuntament presentada per la senyora Sandra Miras i Martínez, en data 
15 de juny de 2017, amb registre d’entrada número E-2017/6735. A les eleccions locals 
del 24 de maig de 2015, la senyora Miras va presentar-se com per la Candidatura d’Unitat 
Popular-Poble Actiu (CUP-PA). Va ser escollida i va prendre possessió del càrrec, en Ple 
del dia 13 de juny de 2015, a la sessió constitutiva de l’Ajuntament. 
 
2. SOL·LICITAR a la Junta Electoral Central, als efectes de procedir a cobrir la vacant de 
regidor, que expedeixi i trameti a aquest Ajuntament la credencial acreditativa de la 
condició de regidor electe a favor del candidat que segueix l’ordre de la llista electoral de 
la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu (CUP-PA), el senyor Dídac Miró i Busquets. 
Pel cas de renúncia anticipada d’aquest candidat se sol·licitarà credencial a favor 
d’aquella persona que correspongui segons l’ordre de la llista electoral. 
 
3. FER CONSTAR que un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de regidor 
electe es notificarà de forma fefaent pel Secretari General a la persona interessada, als 
efectes que pugui prendre possessió del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, a la 
primera sessió plenària que tingui lloc, previ jurament o promesa del càrrec de regidor 
d’acord amb la fórmula establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia 
presentació de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de possibles 
incompatibilitats i sobre qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui 
proporcionar ingressos econòmics d’acord amb el que disposa l’art. 75.7 de la Llei 
reguladora de les Bases de Règim Local i art. 163.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya”, 
segons el model aprovat pel Ple municipal en data 19 de maig de 2011. 
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4. TRAMETRE un certificat del present acord, juntament amb la resta de documentació 
necessària, a la Junta Electoral Central als efectes legals oportuns i en especial per tal 
que procedeixi a l’emissió de la credencial acreditativa a favor del candidat que 
correspongui. 
 
5. FER PÚBLICS aquests acords mitjançant la publicació d’un edicte a l’e-Tauler d’aquest 
Ajuntament als efectes del seu general coneixement.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, gràcies, bona nit una altra vegada a tothom. Avui és el meu darrer dia d’aquesta 
aventura i no voldria acabar sense fer un petit balanç de la meva tasca aquí, del meu 
granet de sorra d’aquests dos anys.  
 
Vull recordar amb especial il·lusió les primeres mocions que vam entrar, com la moció 
contra la llei mordassa que aquest plenari va aprovar, l’emotiu homenatge que va fer 
l’Ajuntament a Lluís Benito Embid, la nostra proposta del Síndic que serà una realitat, les 
aportacions que vam fer al ROM, el meu pas pel Consell Escolar Municipal del Masnou, 
coneixent de primera mà els neguits i propostes dels professionals que componen el 
consell. La campanya per salvar l’arbre del poliesportiu, les reunions amb diferents 
famílies del poble, escoltant-los i pensant la manera de resoldre les seves inquietuds.  
 
La campanya per les autonòmiques del 2015, quan tot just acabàvem de sortir d’unes 
municipals i jo encara m’estava adaptant al nou ritme, als tempos que imposava la pròpia 
Administració, als palabros tècnics, etc.  
 
Les preguntes que hem fet sobre les festes joves, sobre energia, sobre contractació de 
personal, sobre el CAT, sobre refugiades, la proposta de pressupostos participatius, 
propostes per l’autobús urbà, propostes al Fons Català de Cooperació. Hem preparat i 
demanat informació en matèria d’habitatge, en matèria de pobresa energètica, hem fet 
esmenes que intentaven millorar les propostes que els diferents partits presentàveu.  
 
El petit pas també pel Consell de Benestar Social, on ens van lliurar un gran informe. 
També conèixer de primera mà, de mà dels seus protagonistes, les diferents realitats i 
preocupacions com són les qüestions del Casino, del SOCNUM, les preocupacions dels 
treballadors de la casa, del comitè d’empresa de la DOGI, d’Òmnium Cultural, de l’ANC, 
les converses amb comunitats de veïns, amb clubs esportius, associacions... En fi, un 
munt d’experiències que m’han permès copsar els interessos de la ciutadania i prendre el 
pols al nostre poble.  
 
El meu pas per la Mancomunitat de serveis del Masnou, Alella i Teià, una bona idea 
aquesta de mancomunar serveis entre pobles tan propers i tan ben avinguts i que la 
història ens ha fet anar de la mà. Animo la companya de C’s, l’Stella, que serà la nova 
membre segurament de la Mancomunitat en lloc meu i a tots els membres que la 
componen que treballin a fi de seguir anant de la mà, no només amb els serveis que hi ha 
fins ara mancomunats sinó potser amb d’altres de nous. Mentiria, però, si digués que tot 
ha estat perfecte. Han quedat molts reptes incomplerts que aprofito per convidar a la 
resta de regidors i regidores a estar vigilants i atents, a treballar per millorar la 
transparència, la participació, l’equitat, no confondre-la amb la igualtat, l’equitat i estudiar 
la possibilitat de municipalitzar els serveis públics.  
 
El meu pas pel Servei Comarcal que m’ha donat perspectiva de comarca i des d’aquesta 
perspectiva m’he vinculat a iniciatives com la coordinadora d’assemblees d’electes de la 
comarca o a col·laborar amb Esquerres per a la Independència al Baix Maresme, on 
societats civils s’apleguen en defensa del referèndum i per l’impuls d’espais polítics de 
confluència. M’he implicat perquè estic segura que seran eines necessàries per completar 
el procés de ruptura democràtica amb l’Estat espanyol.  
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Amb això vull dir que no me’n vaig a casa. Sóc militant de la CUP i segueixo implicada i hi 
ha molta feina per fer. Segueixo al peu del canó i tenint en compte la situació que viu el 
país faré per implicar-m’hi més i aquesta serà la meva aportació els següents mesos.  
 
Penso que marcar bé les urgències i les prioritats és bàsic en política i ara mateix una 
prioritat és defensar el referèndum, fer-lo i guanyar-lo. Tenim un país per construir i el 
meu compromís serà intentar-ho. Intentar fer-ho. Els que ja em coneixíeu sabíeu que jo 
soc una dona de paraula i de compromís. Els que no em coneixíeu ja heu vist que així ha 
estat. Torno a la meva feina amb el cap ben alt i amb un munt d’experiències. Torno a la 
meva feina molt més gran, molt més sàvia, amb molt d’entusiasme, amb molta il·lusió 
perquè així és el meu tarannà natural. Tanco una etapa a la institució, però, com he dit, 
continuaré activa amb el teixit associatiu del poble i amb el compromís per la defensa de 
la terra, d’un poble viu, participatiu, acollidor i que no exclogui ningú.  
 
Vull agrair a tota la gent que em va fer confiança a les eleccions i les que d’una manera o 
altra m’han donat suport aquests darrers mesos. Vull dir-los amb total franquesa que han 
estat el pilar més gran de la meva fortalesa. Moltes gràcies a tots els regidors i les 
regidores i en especial a alguns de vosaltres, que m’emociono. No diré noms, però 
vosaltres sabeu tots, personalment, a qui em refereixo, perquè aquest suport us l’he 
agraït a títol personal alguna vegada.  
 
Moltes gràcies al personal de l’Ajuntament, als conserges, als informàtics, al vigilant cívic, 
als Serveis Centrals, especialment a la Gemma, a la Núria, al Gustau, a la Núria, al servei 
de neteja, no acabaria mai. Haig de dir que m’he sentit sempre molt ben tractada.  
 
Gràcies, alcalde, per tenir sempre la porta oberta del teu despatx per quan he volgut o he 
necessitat anar a parlar amb tu. Estic segura, Jaume, que tenim una cosa molt gran en 
comú i és que ens estimem el poble i que ens estimem la gent que hi viu.  
 
Vaig acabant, agraint el suport en moments molt difícils de molts membres de la CUP de 
la comarca, del territori i de més enllà. Vull agrair la paciència infinita del meu company i 
del meu fill i vull acabar amb un poema d’Albert Garcia Elena que segurament algun de 
vosaltres ja coneixeu, que és un poema que m’ha acompanyat aquests darrers mesos i el 
poema diu així: 
 
El problema no és llençar la tovallola  
el problema és l’indret on cau. 
Perquè de vegades neix el desig d’abraçar 
la derrota, el fracàs, la humiliació 
Com l’avançada del metabolisme purificador 
l’absolució i el perdó final. 
Però no arriba 
perquè per deixar la república 
cal abans haver-hi entrat. 
Perquè no hi ha esforç en viure impunement 
el que és difícil és estar a l’alçada del destí 
però escollir què hi ha i morir il·lès. 
 
Ja està. Moltes gràcies a tots i a totes. Podeu comptar amb mi i ho sabeu per sempre, 
quan us faci falta i un petó a tothom. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Miras. Jo voldria també dir-li algunes paraules, no sé si hi ha 
algun altre regidor que vulgui... Senyor Garcia.  
 
 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000006  15 de juny de 2017 

 

59 

El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, nosaltres, jo personalment i des del meu Grup municipal volem agrair la dedicació 
d’aquests dos anys, on des de la fermesa dels seus ideals, als quals no ha renunciat mai, 
i la constància ha propiciat sovint un debat enriquidor i noves maneres de veure les 
coses, des de la discrepància però, sempre també, des de la correcció i amb ànim de 
sumar i millorar establint constants punts de diàleg.  
 
Tant de bo per a ella i els seus malgrats, sabem que ha passat uns mals moments 
últimament, el balanç global d’aquests dos anys hagi estat positiu. Normalment, des de 
fora és difícil copsar la generositat i el sacrifici que suposa el servei públic. Per això és 
important marxar tranquil amb un mateix, amb la tranquil·litat que dona haver actuat 
sempre amb coherència i amb consciència i satisfeta amb la feina feta. Després d’haver 
escoltat les teves paraules estic ben segur que això és així. Des del Grup Municipal de 
CiU els nostres millors desitjos en aquesta nova etapa o no tan nova que ara reemprens. 
Gràcies, doncs, per aquests dos anys.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més? Si no passaria, doncs, si em permet la 
senyora Miras, com a alcalde del Masnou, agrair-li moltíssim la seva feina durant aquests 
dos anys. Ha fet una oposició constructiva perquè, evidentment, defensant les seves 
posicions, algunes vegades ens hem trobat i altres no, però el que estic convençut, i crec 
que ho sabem tots plegats, és que vostè ha treballat durant dos anys, ha treballat com a 
regidora i ha servit el poble del Masnou i això és d’agrair el treball que ha fet durant tot 
aquest temps.  
 
I vull dir-li que ha tingut sempre la porta del despatx de l’alcaldia oberta i la continuarà, 
evidentment, tenint com qualsevol altre regidor o qualsevol altre ciutadà, però sap que 
sempre estarà oberta qualsevol cosa que hàgim de parlar. A partir d’ara vostè, com a 
treballadora municipal també, i també compartim els mateixos ideals per al nostre país, 
per la nostra llibertat, pel referèndum que abans ha esmentat, que volem que el nostre 
poble sigui lliure i, per tant, compartim moltes coses i espero que continuem compartint-
les durant tot aquest temps i vull agrair-li moltíssim la feina d’aquests dos anys. Moltes 
gràcies 
 
Doncs passaríem a l’últim punt de l’ordre del dia, del qual hauríem de votar la urgència, 
senyor secretari, si no me n’he oblidat aquesta vegada, que és modificar el nomenament 
de representant municipal a la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el 
Masnou i Teià. 
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta. 
 
Resultat: Aprovada la urgència per 20 vots a favor. 
 
Votació:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (1 regidora), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
Modificar el nomenament de representant municipal a la Mancomunitat 
Intermunicipal de Serveis d'Alella, el Masnou i Teià 
 
“Vist l’acord del Ple extraordinari del 9 de juliol de 2015 pel qual es van nomenar els 
representants municipal als diferents organismes, entre d’altres, els de la Mancomunitat 
Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià. 
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En aquest cas, en representació de l’oposició de l’Ajuntament del Masnou, es va designar 
a la Sra. Sandra Miras Martínez (CUP-PA), pel període del dia 10 de juliol de 2015 al 10 
de juliol de 2017, i pel període de l’11 de juliol de 2017 a l’11 de juliol de 2019, a un 
regidor/a del Grup Municipal de C’s a determinar.  
 
Atès que en aquesta mateixa sessió plenària està previst la renúncia al càrrec de regidora 
del Grup Municipal de la CUP-PA, de la senyora Sandra Miras Martínez, i vista la 
comunicació formulada pel portaveu del Grup Municipal de C’s, per designar com a 
regidora en representació de l’oposició a la senyora Stella Parodi Barriga (C’s), es 
proposa efectuar aquest nomenament amb efectes a partir de l’endemà de l’adopció 
d’aquest acord per tal de garantir la representació dels grups de l’oposició de l’Ajuntament 
del Masnou al Consell General de la Mancomunitat. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Modificar el nomenament de representant municipal següent:  
 
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià 
 
Del 16 de juny de 2017 a l’11 de juliol de 2019, la Sra. Stella Parodi Barriga (C’s), 
regidora de l’oposició.  
  
Segon. Publicar aquest acord a l’e-Tauler als efectes del seu general coneixement.” 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (1 regidora), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta, la 
certifico, a l’efecte que en quedi constància degudament, i la firmo juntament amb el 
president. 
 
 


