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Assistència 

 
President: 
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, alcalde (ERC-AM-MES-AM) 
 
 
Tinents i tinentes d’alcalde: 
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde segon (ERC-AM-MES-AM) 
 
Regidors: 
Sra. Neus Tallada i Moliner, regidora (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Albert Alfaro i Giró, regidor (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Eduard Garcia Gebani, regidor (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Jordi Matas Claramunt, regidor (PDeCAT-UNIÓ) 
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Romà López Bolart, regidor (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s) 
Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor (C’s) 
Sra. Rosa Subirats i Naval, regidora (CUP-PA) 
Sr. Dídac Miró Busquets, regidor (CUP-PA) 
Sr. Màxim Fàbregas Añaños, regidor (ICV-EUiA-E) 
Sra. Elena Crespo Garcia, regidora (ICV-EUiA-E) 
Sr. Ernest Suñé Nicolás, regidor (PSC-CP) 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventor: 
Sr. Joan Méndez Martínez 
 
S’excusa per la seva absència:  
Sra. Noemí Condeminas Riembau, regidora(PDeCAT-UNIÓ) 
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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents. 
 
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 21 de setembre 
de 2017 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari de 21 de setembre de 2017 per unanimitat, amb unes 
correccions a la intervenció del Sr. Ernest Suñé: pàgines 4, 55 i 61. 
 
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents: 
 
ALCALDIA 

 
Ofrena floral per Tots Sants 
El dimecres 1 de novembre, un any més, l’alcalde, Jaume Oliveras, acompanyat de 
membres de l’Equip de Govern, va participar a l’ofrena floral en homenatge als masnovins 
i masnovines que van morir durant la Guerra Civil espanyola, així com als masnovins i 
masnovines que van deixar el món quan es trobaven fora de la seva terra. L’ofrena es va 
fer a la creu de terme del Cementiri del Masnou. 

 
Continuen les concentracions davant l’Ajuntament, avui contra la persecució 
judicial dels representants polítics catalans 
El dijous 2 de novembre, va tenir lloc una concentració de protesta davant l’Ajuntament 
per l’aplicació del 155 i per la persecució judicial dels representants polítics catalans. 
L’alcalde, Jaume Oliveras, va obrir uns parlaments carregats de rebuig a la persecució 
judicial i va agrair a tothom la seva presència. La coordinadora de l’ANC, Montserrat 
Prats, va llegir el manifest i va recordar la convocatòria per a les 19 hores davant del 
Parlament de Catalunya. 

 
Nota informativa de l’Equip de Govern arran l’empresonament de membres del 
Govern de Catalunya 
Davant del decret de presó sense fiança contra el vicepresident i set consellers de la 
Generalitat que van anar a declarar el dijous 9 de novembre a l’Audiència Nacional, el 
Govern municipal vol manifestar la seva repulsa a l’empresonament de càrrecs electes 
per les seves idees, el seu ferm suport als representants del Govern legítim de Catalunya 
i el seu compromís ineludible amb la construcció de la República catalana. 
 
Un acte vandàlic fa desaparèixer les banderes espanyola i europea de l’Ajuntament 
El dilluns 6 de novembre al vespre, va tenir lloc un acte vandàlic a l’edifici de l’Ajuntament 
(Prat de la Riba, 1), durant el qual van desaparèixer les banderes espanyola i europea del 
terrat on es trobaven hissades. 

La bandera europea no es podrà restituir fins d’aquí a uns dies perquè els cables per 
hissar-la han estat tallats, mentre que la bandera espanyola ja torna a onejar, per 
imperatiu legal i en compliment d’una sentència judicial que podria tenir conseqüències 
penals en cas d’incompliment. 

 
El PDeCAT-Unió renuncia al pacte de govern i ERC-AM-MES reestructura el 
cartipàs per governar en minoria fins a la fi del mandat 
El dimarts 14 de novembre, quatre dels cinc integrants del Grup Municipal Demòcrata 
(PDeCAT-Unió) van presentar la seva renúncia a l’alcalde, Jaume Oliveras, deixant així 
sense efecte el pacte amb el Grup Municipal d’ERC-AM-MES per al mandat 2015-2019. 
Aquest fet es dona després que al passat Ple extraordinari del 26 d’octubre es retirés de 
l’ordre del dia el punt referent a l’aprovació del Pressupost municipal per al 2018 i, alhora, 
s’avança a l’ordre del dia prevista per al proper Ple ordinari del 16 de novembre, on el 
Pressupost municipal es porta a aprovació vinculat a una qüestió de confiança. 
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El mateix dimarts, l’alcalde va signar els decrets que anuncien la nova reestructuració del 
cartipàs municipal amb les corresponents delegacions de tasques de cada regidor o 
regidora del partit d’ERC-AM-MES, que governarà en minoria fins a la fi del mandat. 
 
L’alcalde ha expressat que "lamenta la marxa dels quatre regidors del PDeCAT-Unió", un 
fet que l’obliga a fer una reestructuració del cartipàs municipal. L’alcalde, també ha 
afirmat "el compromís del Govern municipal per tirar endavant els objectius marcats en 
aquest mateix mandat, així com per arribar als màxims acords i consensos possibles amb 
la resta de grups municipals". 

 
HISENDA 

 
L’Ajuntament signa un crèdit amb la Diputació per 867.000 euros 
El passat 9 de novembre, l’alcalde, Jaume Oliveras, va signar amb la Diputació de 
Barcelona un crèdit financer dins del Programa de Crèdit Local, per un import de 867.000 
euros, dels quals gairebé un 30 % seran destinats a millores en el clavegueram del 
municipi. 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
L’Ajuntament del Masnou busca set perfils de joves professionals 
L’Ajuntament del Masnou, juntament amb sis ajuntaments del Maresme i el Consell 
Comarcal ofereix contractes a joves d’entre 18 i 29 anys que estiguin inscrits al programa 
de Garantia Juvenil. El contracte de treball en pràctiques serà de 6 mesos a jornada 
completa i el sou dependrà del conveni estipulat en cada cas. 

 
Èxit de la tercera Fira de la Tardor 
El diumenge 29 d’octubre, es va celebrar la fira comercial multi sectorial i gastronòmica 
dedicada a l’estació de la tardor al Masnou. Es tracta de la tercera Fira de la Tardor, 
organitzada des de la Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme del Masnou. 
L’esdeveniment va comptar amb la visita de l’alcalde, Jaume Oliveras; la regidora de 
Promoció Econòmica, Sílvia Folch, i la regidora de Turisme, Neus Tallada. 

 
Mercats amb DO Alella 
El dissabte 11 de novembre, va tenir lloc al Mercat Municipal un seguit d’activitats: les 
parades del mercat van oferir diverses tapes, sorteig de productes de la DO Alella, 
concurs d’Instagram, tast de vins i dinamització amb música, tallers de manualitats i de 
maquillatge. 
 
TURISME 
 
Reunió de tècnics de Turisme 
El divendres 3 de novembre, va tenir lloc una reunió de tècnics de turisme del Baix 
Maresme, convocada pel Consorci de Promoció Turística del Maresme. 

 
ACCIÓ SOCIAL 

Inaugurada La Sitja 
El divendres 20 d’octubre es va inaugurar La Sitja. Aquest Centre de Distribució 
d’Aliments és fruit del treball de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i tres entitats 
socials del municipi, Càritas, Creu Roja, i Fundació Temps i Compromís. Es calcula que 
aquest centre donarà servei a dues-centes famílies. En l’acte institucional hi Vn participar 
el secretari d’Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies; el del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i els regidors de l’Equip de 
Govern. 
 
La primera tinenta d’alcalde i regidora d’Acció Social, Noemí Condeminas, va ser 
l’encarregada d’obrir uns parlaments que, de manera unànime, van agrair la feina dels 
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voluntaris que fan possible el servei d’aquest centre. A continuació van prendre la paraula 
els representants de les tres entitats col·laboradores: Josep Quitet, de Creu Roja; mossèn 
Ignasi Fuster, de Càritas del Masnou, i Foro Mejías, president de la Fundació Temps i 
Compromís. Tot seguit va parlar el secretari d’Afers Socials, Francesc Iglesies. Va tancar 
els parlaments l’alcalde, Jaume Oliveras, dient que era un projecte que s’havia gestat "a 
foc lent". 
 
Signatura del conveni per donar suport a les dones Sahrauís a Tindouf 
El dimarts 24 d’octubre es va signar un conveni amb El Masnou amb el Sàhara, entitat 
sense ànim de lucre dedicada a donar suport als campaments de refugiats sahrauís a 
Tindouf. L’alcalde, Jaume Oliveras, i la presidenta de l’associació, Mónica López, van 
formalitzar l’acord que dona suport al projecte Dones del desert, per a les cases de les 
dones i les seves activitats als campaments. 

 
Castanyada 2017 
El dimarts 31 d’octubre, gent de totes les edats va omplir els carrers de la vila per 
participar en la celebració de la Castanyada. Va començar a les pistes de Pau Casals 
amb una rua pel Masnou Alt, un concurs de disfresses i una xocolatada, organitzat per 
Luz del Alba i Associació de Veïns Masnou Alt. D’altra banda, els més joves es van citar 
al Port per un Combat de Galls, a Ca n’Humet es va preparar una castanyada per als més 
menuts amb la visita de la Maria Castanyera i balls tradicionals, organitzat per Lleureka 
Projectes Educatius. A la sala La Barqueta es va celebrar la castanyada country, 
organitzat per l’Associació Country Ocata. Al carrer Sant Rafael, la tradicional parada de 
castanyes i moniatos, organitzada per l’Associació de Veïns del carrer. També va haver-
hi castanyada als Casals d’Avis Can Malet i Casal d’Avis Ocata. A la nit, la Colla de 
Diables va organitzar una nova edició del Castanyot amb la cercavila que va acabar a 
l’Altell de les Bruixes. 

BIBLIOTECA 

Presentació del llibre Crecer, estancarse o morir 
El dijous 19 d’octubre, es va presentar aquest llibre del masnoví Oriol Lugo Real. 

 
Visites escolars 
El divendres 20 d’octubre van visitar la biblioteca els alumnes de 5è de l’Escola Ocata. El 
dimarts 24 d’octubre hi van ser els alumnes de 1r i 2n de l’Escola Ocata. El divendres 27 
d’octubre van visitar la biblioteca els alumnes de 4t de l’Escola Sagrada Família. El 
dimarts 31 d’octubre hi van ser els alumnes de 3r de l’Escola Sagrada Família. El 
divendres 3 de novembre van visitar la biblioteca els alumnes de 4t de l’Escola Ocata. El 
dimarts 7 de novembre hi van ser els alumnes d’Educació Inicial de l’Escola Sagrada 
Família. El divendres 10 de novembre, van visitar la biblioteca els alumnes de 1r de 
l’Escola Marinada i el dimarts 14 de novembre, van ser-hi els alumnes de 2n de l’Escola 
Sagrada Família. 

 
Tertúlies en Català 
El dimarts 24 d’octubre van comentar el llibre Història de... el paper, organitzada per 
l’Oficina de Català del Masnou. 

 
Sessió de lectors intrèpids 
Aquesta activitat va tenir lloc el 24 d’octubre, el 7 de novembre i el 14 de novembre. En 
aquesta darrera sessió es comentar la lectura Els últims gegants, de François Place. 

 
Xerrada sobre El meridià verd 
El divendres 27 d’octubre, dins el projecte Parcs i biblios, naturalment! de la Diputació de 
Barcelona, es va fer un repàs a la història i el recorregut del meridià verd, que desemboca 
a la platja d’Ocata. 
 
Hora del conte en anglès 
El dissabte 28 d’octubre va tenir lloc aquesta activitat amb The world’s worst witch, en 
ocasió de la festivitat de Halloween. A càrrec de l’escola d’anglès Kids&Us. 
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Hora del conte 

El dissabte 11 de novembre, va tenir lloc aquesta activitat amb el conte Dins el cor, a 
càrrec d’Ada Cusidó. 
 
Exposició "La novel·la policíaca històrica" 
Des del dilluns 6 fins al 30 de novembre, davant el taulell de préstec de la Biblioteca. 

 
CULTURA 

 
Continuen els actes commemoratius de l’Any Millet 
El divendres 20 d’octubre, va tenir lloc la conferència “Enric Granados, el Grieg català. 
Les relacions del mestre Millet amb Apel·les Mestres i amb Goya”. La conferència, que es 
va celebrar en el marc dels actes commemoratius del 150è aniversari del naixement del 
mestre Lluís Millet i Pagès, va ser impartida per M. Lluïsa Cortada. 
 
Itinerari El Masnou. Terra de Mar 
El diumenge 22 d’octubre, va tenir lloc una altra edició d’aquest itinerari. 

 
Jornades de Fotografia del Masnou 
El divendres 27 d’octubre, va tenir lloc una nova edició d’aquestes jornades. La 
inauguració va ser a càrrec de la regidora de Cultura, Neus Tallada, i d’Edu Gisbert, 
president de l’Associació Fotogràfica el Masnou (FEM), entitat organitzadora de l’acte. 
 
Concurs El Gran Joc del Masnou  
El dimecres 1 de novembre, va tenir lloc aquesta activitat de conèixer llocs del Masnou a 
través d’un joc de pistes. 
 
El Masnou homenatja Maria Canaleta 
El divendres 10 de novembre va tenir lloc la presentació de la publicació Les lliçons de 
Maria Canaleta. L’autora, escriptora i periodista Sònia Hernàndez va estar acompanyada 
per l’alcalde, Jaume Oliveras, i dos dels fills de Canaleta, Iago i Jordi Pericot. Aquesta 
presentació va tenir lloc a l’Escola Ocata, que al seu dia va ser casa seva. 
 
La monografia és el segon número de la col·lecció Quaderns d’història local, un projecte 
que pretén omplir un buit pel que fa a la recerca de la història col·lectiva del poble. 

 
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET 

 
El dissabte 21 d’octubre es va poder gaudir del ja tradicional concert dels músics d’arrel 
masnovina, Josep Traver i Jaume Maristany. Aquest any, van tenir com a convidada la 
cantant de Jazz Laura Simó. 

 
El diumenge 22 d’octubre, es va representar la comèdia Asesinato en Culver Street. 
L’entitat solidària Art en Acció va representar aquesta obra en benefici de l’entitat 
ESQUIMA per commemorar la Diada de Salut Mental. 

 
El cap de setmana de l’11 i 12 de novembre aquest espai va acollir l’obra de teatre 
Autorretrato de un joven capitalista español, i l’obra El jardí de l’avi. Aquest últim 
espectacle estava adaptat a persones sordes i hi va participar Enric Lluch, intèrpret en 
llengua de signes catalana i assessor en discapacitats sensorials. 

 
ENSENYAMENT 

 
Rebuig als atacs a l’escola catalana del Consell Escolar Municipal 
El dimarts 24 d’octubre, en un Ple, els diversos representants de la comunitat educativa 
del municipi que formen el Consell Escolar Municipal del Masnou van aprovar una 
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declaració davant dels atacs a l’escola catalana, per acord de tots els membres, a 
excepció de la representant de Ciutadans, que en va rebutjar el contingut. 
 
Durant la trobada, es van tractar diversos aspectes relacionats amb les activitats 
educatives que es duen a terme als centres educatius i també es van intercanviar 
informacions de l’Ajuntament adreçades a les escoles i instituts. 
 
ESPORTS 
 
Celebrada la jornada per a la promoció del bàsquet 
El cap de setmana del 21 i 22 d’octubre va acollir la Jornada de Promoció del Bàsquet. Es 
van realitzar activitats al carrer obertes a tothom i gratuïtes. L’acte va comptar amb la 
presència de l’alcalde, Jaume Oliveras; el regidor d’esports, Jordi Matas; el president del 
Masnou Basquetbol, Josep Hinojosa; el coordinador d’Esports de la Diputació de 
Barcelona, Daniel Laga i el president de la Federació Catalana de Basquetbol, Joan Fa, 
entre d’altres autoritats. 

 
Ja es poden presentar candidatures per triar el millor esportista que competeixi en 
una entitat de fora del Masnou 
A partir de les propostes de la ciutadania a través del formulari web, el jurat encarregat de 
triar el premis de l’edició 2017 de la Nit de l’Esport, seleccionarà la persona amb més 
mèrits per rebre el guardó. 

 
Bons resultats del Club Escola Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou 
El dissabte 4 de novembre, va tenir lloc la primera ronda de les competicions escolars de 
judo del Barcelonès, en la qual el Club Escola de Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou 
va participar amb quatre competidors i va aconseguir molt bons resultats. 
 
GENT GRAN 
 
Noces d’Or 2017 
El dissabte 28 d’octubre, va tenir lloc l’homenatge a les parelles que celebren cinquanta 
anys d’unió matrimonial. A l’acte van assistir, l’alcalde, Jaume Oliveras; la tinenta 
d’alcalde segona i coordinadora de l’Àrea de Serveis General, Sílvia Folch, i el regidor de 
Medi Ambient, Romà López. L’Ajuntament va lliurar, com a reconeixement, uns obsequis 
a les parelles protagonistes de la celebració.  
 
La gent gran celebra la seva festa a l’Espai Escènic 
El diumenge 5 de novembre, es va celebrar una nova edició de la Festa de la Gent Gran, 
amb l’espectacle Capri, de Joan Pera. L’alcalde, Jaume Oliveras; la regidora de Gent 
Gran, Noemí Condeminas, i altres membres de la corporació municipal van voler 
acompanyar els homenatjats durant aquest dia i, fins i tot, Oliveras i Condeminas es van 
animar a interpretar un petit fragment d’un dels monòlegs per felicitar els masnovins i 
masnovines majors de 65 anys en el seu dia. 

 
IGUALTAT 
 
El programa itinerant de les cineastes catalanes arriba al Masnou 
El dijous 26 d’octubre, al Cinema La Calàndria es va donar el tret de sortida a la nova 
edició del cicle Conegudes (també) a casa, que forma part del programa itinerant de les 
cineastes catalanes. S’hi van projectar quatre curtmetratges: Cabeza de orquídea, Atma, 
Self-exhibitions i Tiger. 
 
INFÀNCIA 
 
El Masnou celebra el Mes dels Drets dels Infants 
Comença la commemoració del Dia Internacional dels Drets dels Infants, que se celebra 
el 20 de novembre. El programa inclou tallers, xerrades, jocs, teatre i hores del conte. 
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La xerrada Educar sense cridar fomenta una educació serena cap a la llibertat i la 
responsabilitat al Masnou 
El dijous 9 de novembre va tenir lloc la conferència “Educar sense cridar, acompanyant 
els fills d’entre quatre i dotze anys en el camí cap a l’autonomia”, de l’autora Alba 
Castellví. Aquesta xerrada està dins el programa d’activitats elaborat per diferents 
regidories per celebrar el Mes dels Drets dels Infants, en commemoració del Dia 
Internacional dels Drets dels Infants, que se celebra el 20 de novembre. 
 
SALUT PÚBLICA I CONSUM 
 
Festa d’ADAM 
El diumenge 12 de novembre, va tenir lloc aquesta festa amb l’objectiu de promoure la 
tinença responsable d’animals i l’adopció dels gossos dels centres d’acollida municipal. 
 
Taller Cuina sense pares 
El dilluns 13 de novembre, es va realitzar aquest taller adreçat als adolescents a partir de 
14 anys. 

 
MOBILITAT I VIA PÚBLICA 

 
Aprovades diverses obres de millora a la via pública per valor d’un milió d’euros 
En la Junta de Govern Local del dijous 19 d’octubre es van aprovar diverses 
adjudicacions i un contracte menor, que permetran fer millores a la via pública del 
municipi.  
 
El contracte menor correspon a la reparació del carrer del Capità Mirambell, en el tram 
comprès entre el carrer del Capità Maristany i l’avinguda Joan Maragall. 

 
PROJECTES I OBRES 
 
L’obra més destacada és la que donarà inici a la segona fase del Parc Vallmora, centrada 
en la creació d’un parc infantil. 

 
L’Ajuntament reactiva la construcció del nou pavelló esportiu i la reforma de 
l’actual 
El dijous 9 de novembre, l’Ajuntament va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) l’anunci de licitació de les obres del projecte relatiu a la construcció del 
pavelló esportiu municipal i reforma del pavelló actual. A partir d’ara les empreses 
interessades a concórrer al concurs tenen fins al dimarts 5 de desembre de 2017 per 
presentar una proposta. Així, l’Ajuntament desbloqueja una situació que s’anava 
arrossegant des de finals de l’any passat, quan es va aturar el projecte a petició de 
l’empresa contractada. 

 
URBANISME I OBRES 

 
Arrenquen les obres per a la reordenació viària del carrer de Joan Carles I 
Un cop finalitzades les obres d’asfaltatge en el tram del passeig de Joan Carles I, entre el 
Centre d’Empreses Casa del Marquès i l’N-II, l’Ajuntament començarà el proper dilluns 20 
de novembre les obres de reordenació viària d’aquest passeig. 
 
URBANISME I ACTIVITATS 

També es va aprovar l’adjudicació de les obres del projecte de construcció d’un nou 
accés al Camp Municipal d’Esports del Masnou, així com l’ordenació de la finca dels 
masovers de la Casa del Marquès. 
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MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE 

Millores a les voreres al carrer Capità Mirambell amb l’avinguda de Joan Maragall 
El dilluns 30 d’octubre van començar les obres d’arranjament de voreres al tram del carrer 
del Capità Mirambell, entre el carrer del Capità Maristany Noms i l’avinguda de Joan 
Maragall. La intervenció també preveu la construcció d’una vorera contínua mitjançant 
una plataforma elevada a la calçada just a la cruïlla on es troben aquests dos carrers. 
 
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
El secretari general dona compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 1.867, de data 11 d'octubre de 2017, al número 2.071 de data 8 de 
novembre de 2017. 
 
Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Jo ara proposaria incorporar dos punts nous a l’ordre del dia, un seria el donar compte 
dels decrets dels cartipàs i l’altre seria el punt que fa referència a la celebració del Ple del 
mes de desembre, que cal fixar la data, degut a la coincidència amb les eleccions. I 
hauria algun inconvenient en aprovar la urgència d’aquests dos temes? Cap inconvenient, 
doncs els donem per incorporats a l’ordre del dia. 
 
Resultat de la urgència: Aprovat per assentiment. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara aniríem a l’explicació dels cinc decrets de remodelació del Govern municipal a partir 
de l’escrit presentat per quatre regidors del Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ i també la 
posada en disposició del seu càrrec d’una regidora d’aquest Grup municipal. Vista 
aquesta situació el mateix dia, l’alcalde, jo mateix, vaig passar a fer efectius els següents 
decrets de remodelació. El primer decret, que afecta a l’organització de les àrees de 
Govern, comportaria que la Regidoria d’Infància s’integraria conjuntament amb la 
Regidoria de Joventut i la regidoria que hi havia fins aquells moments de projectes i obres 
s’integraria a la Regidoria d’Urbanisme i quedaria com a Regidoria d’Urbanisme i Obres. 
Aquest seria el primer decret. 
 
El segon decret, que té a veure amb la composició de la Junta de Govern Local, vistes les 
baixes que s’efectuen a la Junta de Govern Local, hi hauria la incorporació de dues 
persones, que són el Sr. Joaquim Fàbregas i Sr. Albert Alfaro. 
 
El tercer decret seria també la resituació dels tinents d’alcalde, quedaria el Govern amb 
només dos tinents d’alcalde, de quatre passaríem a dos, sent la primera tinent d’alcalde 
la Sra. Sílvia Folch i el segon tinent d’alcalde el Sr. Ricard Plana. 
 
El quart decret seria el que fa referència a les delegacions de les regidories, que 
quedarien de la següent manera: la Sra. Sílvia Folch deixaria d’ocupar la Regidoria 
d’Acció Cívica i quedaria la Sra. Sílvia Folch com a regidora, a més a més de les 
competències que té en aquests moments, regidora delegada d’Ensenyament. 
 
El Sr. Ricard Plana quedaria com a regidor delegat d’Urbanisme i Obres. 
 
La Sra. Neus Tallada, com a regidora delegada d’Acció Cívica, Infància i Joventut, i 
Igualtat. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas i Segués, com a regidor delegat de Medi Ambient i Esports. 
 
I el Sr. Albert Alfaro, com a regidor delegat d’Acció Social, Gent Gran i Habitatge. 
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Això també comportaria un canvi a la presidència de la comissió informativa de comunitat 
i persones, que el president seria el Sr. Albert Alfaro. I també la Comissió Especial de 
Comptes, que quedaria presidida per l’alcalde, sent suplent la Sra. Silvia Folch. Amb tota 
aquesta remodelació la Regidoria d’Hisenda quedaria incorporada, passaria a titularitat 
de l’alcalde.  
 
I, per últim, el cinquè decret fa referència a les dedicacions i hauria uns petits canvis. 
 
La Sra. Neus Tallada i el Sr. Joaquim Fàbregas passarien de dedicació parcial a 
dedicació exclusiva i el Sr. Albert Alfaro passaria a dedicació parcial. 
 
I aquests serien els cinc decrets que es van signar. 
 
Endavant, Sr. Garcia. 
  
El Sr. Eduard Garcia  
 
Una qüestió d’ordre, si se’m permet. Referent al segon decret que ha esmentat el senyor 
alcalde. Nosaltres creiem que s’hauria de modificar la redacció d’aquest decret, perquè és 
el que fa referència a la modificació de la composició dels membres de la Junta de 
Govern Local. En aquest decret el senyor alcalde deixa sense efecte unes designacions 
que no s’han produït mai, com són que el Sr. Romà López i Bolart i la Sra. Meritxell 
Blanch mai han format part de la Junta de Govern i entenem que, per tant, no se’ls pot 
cessar. Una altra cosa és que hi assistissin normalment, sempre que se’ls convocava 
com a regidors convidats. Per tant, demanem que sigui modificat aquest decret en aquest 
sentit. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord. 
 
Donar compte dels decrets d'Alcaldia de modificació d'organització del cartipàs 
municipal 
 
 Decret de modificació de l’organització de les àrees de govern municipal  
 
“Per decret d’alcaldia núm. 1079 de data 16 de juny de 2015 (publicat al BOPB de 29 de 
juny de 2015) es va aprovar l’organització de les àrees de govern municipal. 
 
Vist l’escrit presentat pels regidors del Grup Municipal del PDeCAT, Sr. Eduard Garcia i 
Gebani, Sr. Jordi Matas i Claramunt, Sra. Meritxell Blanch i Daura, i Sr. Romà Lopez i 
Bolart, he considerat adient procedir a la modificació de l’organització de les àrees de 
govern municipal.  
 
En concret, en l’àrea de comunitat i persones s’unifica la regidora d’infància i joventut, i en 
l’àrea de territori s’unifica la regidoria d’urbanisme i la d’obres. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i l’article 53.1.b) 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 
 
RESOLC: 
 
Primer. Modificar les àrees de govern municipal següents, amb les regidories adjuntes 
corresponents, en les quals s’estructurarà l’activitat municipal: 
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2. Àrea de comunitat i persones. 
2.1  Regidoria d’acció cívica. 
2.2  Regidoria d’acció social. 
2.3  Regidoria de cultura. 
2.4  Regidoria d’ensenyament. 
2.5  Regidoria d’esports. 
2.6  Regidoria de gent gran. 
2.7  Regidoria d’habitatge. 
2.8  Regidoria d’igualtat. 
2.9  Regidoria d’infància i joventut.  
2.10 Regidoria de salut pública i consum. 

 
3. Àrea de territori. 

3.1  Regidoria de medi ambient. 
3.2  Regidoria de mobilitat i via pública. 
3.3  Regidoria d’urbanisme i obres. 
3.4  Regidoria de manteniment, serveis municipals i paisatge. 

 
Segon. Modificar la delimitació, a títol enunciatiu i no exhaustiu, dels camps d’actuació i 
matèries a efectes de determinar els àmbits d’actuació de les regidories següents:  
 

 Regidoria d’infància i joventut. 

 Serveis i activitats dirigits al jovent.  

 Promoció de polítiques d’emancipació juvenil. 

 Defensa i promoció dels drets de la infància. 

 Serveis i activitats dirigits a la infància.  
 

 Regidoria d’urbanisme i obres. 

 Planejament, gestió i disciplina urbanístiques. 

 Llicències, autoritzacions i certificacions urbanístiques. 

 Llicències i autoritzacions ambientals (d’activitats). 

 Projectes municipals. 

 Redacció i tramitació de projectes d’obres. 

 Direcció i control de les obres municipals. 
 

Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Taulell 
d’anuncis, e-Tauler i al Butlletí d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució 
al portal de transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general 
coneixement.  
 
Quart. Notificar a les diferents regidories objecte de modificacions la present resolució.  
 
Cinquè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució.”  
 
Posicionament 
En resten assabentats. 
 
 Decret de l'Alcaldia de modificació de la designació de les persones membres de 

la Junta de Govern Local  
 
“Per decret d’alcaldia núm. 1082 de data 16 de juny de 2015 (publicat al BOPB de 29 de 
juny de 2015) es va designar les persones membres de la Junta de Govern Local.  
 
Vist l’escrit presentat pels regidors del Grup Municipal del PDeCAT, Sr. Eduard Garcia i 
Gebani, Sr. Jordi Matas i Claramunt, Sra. Meritxell Blanch i Daura, i Sr. Romà Lopez i 
Bolart, he considerat adient procedir a la modificació de la designació de les persones 
membres de la Junta de Govern Local.  
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En ús de les facultats que em confereixen els articles 20.1.b), 21.3 i 23 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); els articles 48.1.b) 53.3., 54 
i 56 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 26 d’abril de la llei municipal i de règim local de Catalunya; i els arts. 
29 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
 
RESOLC:  
 
Primer. Deixar sense efecte la designació del Sr. Eduard Garcia i Gebani, Sr. Jordi Matas 
i Claramunt, Sra. Meritxell Blanch i Daura, i Sr. Romà Lopez i Bolart, com a membres de 
la Junta de Govern Local.  
 
Segon. Deixar sense efecte la designació de la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, com 
a membre de la Junta de Govern Local.  
 
Tercer. Mantenir la designació de la resta de les persones membres de la Junta de 
Govern efectuada per decret d’alcaldia núm. 1082 de data 16 de juny de 2015 (publicat al 
BOPB de data 29 de juny de 2015). 
 
Quart. Designar al Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué i al Sr. Albert Alfaro i Giró com a 
membres de la Junta de Govern Local. 
 
Cinquè. Mantenir el règim de delegacions a favor de la Junta de Govern Local aprovat en 
el decret d’alcaldia núm. 1082 de data 16 de juny de 2015 (publicat al BOPB de data 29 
de juny de 2015). 
 
Sisè. Comunicar aquesta resolució als regidors afectats.  
 
Setè. Donar trasllat a tots els serveis municipals pel seu coneixement i efectes.  
 
Vuitè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, Taulell d’anuncis, e-
Tauler i al Butlletí d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de 
transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general coneixement. 
 
Novè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució.”  
 
Posicionament 
En resten assabentats. 
 
 Decret de l'Alcaldia de modificació dels nomenaments dels tinents i tinentes 

d'alcalde  
 
“Per decret d’alcaldia núm. 1084 de data 16 de juny de 2015 (publicat al BOPB de 29 de 
juny de 2015) es va nomenar els tinents i les tinentes d’alcalde.  
 
Vist l’escrit presentat pels regidors del Grup Municipal del PDeCAT, Sr. Eduard Garcia i 
Gebani, Sr. Jordi Matas i Claramunt, Sra. Meritxell Blanch i Daura, i Sr. Romà Lopez i 
Bolart, he considerat adient procedir a la modificació dels nomenaments dels tinents i 
tinentes d'alcalde.  
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els article 53.2 i 
55 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i amb l’article 35 i següents del Reglament 
Orgànic Municipal.  
 
RESOLC:  
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Primer. Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Eduard Garcia i Gebani, com a 
Tinent d’alcalde tercer.  
 
Segon. Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, 
com a Tinenta d’alcalde primera.  
 
Tercer. Modificar el nomenament de tinents i tinentes d’alcalde efectuats per decret 
d’alcaldia núm. 1084 de data 16 de juny de 2015 (publicat al BOPB de 29 de juny de 
2015) com segueix:  

 
Tinenta d’alcalde primera, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez  
Tinent d’alcalde segon, el Sr. Ricard Plana i Artús 

 
La tinenta i tinent d’alcalde esmentats, pel mateix ordre, substituiran l’alcalde en la seva 
totalitat de funcions en el cas de vacant, absència o malaltia que l’impossibiliti per a 
l’exercici de les seves funcions. A aquest efecte, l’alcalde, quan s’hagi d’absentar del 
terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, i designarà 
el tinent o la tinenta d’alcalde que hagi d’assumir les seves competències.  
 
Si no es conferís aquesta delegació expressament, l’Alcaldia serà substituïda per la 
primera tinenta d’alcalde i, si aquesta és absent, pel tinent d’alcalde segon, i es donarà 
compte d’aquest fet a la resta de la corporació, sense que durant el mateix dia pugui 
actuar com a alcalde accidental més d’un d’ells. 
 
Quart. Comunicar aquest Decret als regidors i Tinents d’Alcalde afectats, fent-los constar 
que hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves 
atribucions com Alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les 
delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres noves. 
 
Cinquè. Donar trasllat a tots els serveis municipals pel seu coneixement i efectes.  
 
Sisè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, Taulell d’anuncis, e-
Tauler i al Butlletí d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de 
transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general coneixement. 
 
Setè. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament.”  
 
Posicionament 
En resten assabentats. 
 
 Decret de modificació de les delegacions de competències als regidors i 

regidores, i modificació del nomenament de les presidències titulars i suplents 
de les comissions informatives i de la comissió especial de comptes  

 
“Per decret d’alcaldia núm. 1087 de data 16 de juny de 2015 (publicat al BOPB de 29 de 
juny de 2015) es van efectuar diverses delegacions de competències als regidors i 
regidores. També es va nomenar va nomenar els presidents i presidentes titulars i 
suplents de les comissions informatives, i de la comissió especial de comptes. 
 
Vist l’escrit presentat pels regidors del Grup Municipal del PDeCAT, Sr. Eduard Garcia i 
Gebani, Sr. Jordi Matas i Claramunt, Sra. Meritxell Blanch i Daura, i Sr. Romà Lopez i 
Bolart, he considerat adient procedir a la modificació dels nomenaments dels tinents i 
tinentes d'alcalde.  
 
En ús de les facultats que em confereix l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 53.3 i 56 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya, i amb l’article 37 i següents del Reglament Orgànic 
Municipal.  
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RESOLC: 
 
Primer. Modificar el règim de delegacions establert al decret d’alcaldia núm. 1087 de data 
16 de juny de 2015 (publicat al BOPB de 29 de juny de 2015) en el sentit següent: 
 
Deixar sense efecte les delegacions efectuades al punt segon del decret d’alcaldia 
d’anterior referència a favor del Sr. Eduard Garcia i Gebani, pel que fa a la regidoria de 
projectes i obres.  
 
Deixar sense efecte les delegacions efectuades al punt segon del decret d’alcaldia 
d’anterior referència a favor del Sr. Jordi Matas i Claramunt, en relació a les regidories 
d’hisenda, esports i habitatge.  
 
Deixar sense efecte les delegacions efectuades al punt segon del decret d’alcaldia 
d’anterior referència a favor de la Sra. Meritxell Blanch i Daura, en relació a les regidories 
d’ensenyament, igualtat i infància. 
 
Deixar sense efecte les delegacions efectuades al punt segon del decret d’alcaldia 
d’anterior referència a favor del Sr. Romà Lopez i Bolart, en relació a la regidoria de medi 
ambient.  
  
Segon. Modificar el règim de delegacions establert al decret d’alcaldia núm. 1087 de data 
16 de juny de 2015 (publicat al BOPB de 29 de juny de 2015) en el sentit següent: 
  
Deixar sense efecte la designació com a coordinadora de l’Àrea de comunitat i persones 
a favor de la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, així com les delegacions efectuades al 
punt segon del decret d’alcaldia d’anterior referència en relació a les regidories d’acció 
social i gent gran.  
 
Tercer. Modificar el règim de delegacions establert al decret d’alcaldia núm. 1087 de data 
16 de juny de 2015 (publicat al BOPB de 29 de juny de 2015) en el sentit d’assumir 
l’Alcaldia la regidoria d’hisenda.  
 
Quart. Modificar el règim de delegacions establert al decret d’alcaldia núm. 1087 de data 
16 de juny de 2015 (publicat al BOPB de 29 de juny de 2015) en el sentit de deixar sense 
efecte la delegació efectuada a favor de la Sra. Sílvia Folch i Sánchez de la regidoria 
d’acció cívica. 
 
Cinquè. Modificar el règim de delegacions establert al decret d’alcaldia núm. 1087 de 
data 16 de juny de 2015 (publicat al BOPB de 29 de juny de 2015) en el sentit següent: 
 
Efectuar, a favor dels membres de la corporació que a continuació es detallen, la 
delegació d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves regidories 
respectives, d’acord amb la seva definició funcional, i nomenar-los regidors i regidores 
adjunts a les àrees especificades: 
 

 Sra. Sílvia Folch i Sánchez. Regidora delegada d’ensenyament.  
 

 Sr. Ricard Plana i Artús. Regidor delegat d’urbanisme i obres.  
 

 Sra. Neus Tallada i Moliner. Regidora delegada d’acció cívica, infància i 
joventut, i igualtat.  

 
 Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué. Regidor delegat de medi ambient, i 

esports.  
 

 Sr. Albert Alfaro i Giró. Regidor delegat d’acció social, gent gran i 
habitatge.  



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000012  16 de novembre de 2017 

 

15 

 
Sisè. La delegació de competències a favor dels regidors i regidores esmentats a la qual 
s’ha fet referència anteriorment comportarà tant la facultat de direcció de la regidoria 
corresponent com la seva gestió, inclosa la signatura de documents de tràmit o definitius, 
i comportarà la incoació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors 
corresponents. 
 
La delegació anterior no inclou la facultat de resoldre els recursos administratius 
corresponents.  
 
Setè. Mantenir la resta de delegacions a favor dels regidors i regidores del punt cinquè 
d’aquesta resolució aprovades en el decret d’alcaldia núm. 1087 de data 16 de juny de 
2015 (publicat al BOPB de data 29 de juny de 2015). 
 
Vuitè. Delegar, a favor del Sr. Albert Alfaro i Giró, l’alta direcció i la gestió de l’Àrea de 
comunitat i persones, amb les facultats de coordinació i supervisió dels programes o 
actuacions que afectin més d’una regidoria, així com els conceptes pressupostaris 
generals de l’àrea.  
 
Novè. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, i no són susceptibles de ser delegades per les persones titulars a un 
altre òrgan o regidor/a. En aquest sentit, els regidors i regidores delegats actuaran sota la 
coordinació i direcció de l’alcalde i/o del coordinador de l’àrea a la qual estiguin adscrits. 
 
Desè. Les resolucions adoptades per delegació s’entendran dictades per l’Alcaldia com a 
titular de la competència originària i, en conseqüència, esgotaran la via administrativa. 
 
Onzè. Els acords adoptats pels regidors i regidores delegats tindran el mateix valor jurídic 
que les dictades per l’Alcaldia com a titular de la competència original, i gaudiran, en 
conseqüència, de la presumpció de validesa i executivitat. 
 
Dotzè. Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de 
l’origen delegat de la seva competència i s’haurà d’inserir al final de la part expositiva el 
següent: 
 
“Aquest Decret s’adopta en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
ajuntament, mitjançant Decret número ..., de data ... de novembre de 2017 i publicat al 
BOPB de data ....”  
 
Tretzè. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
l’Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes 
exercitada la potestat d’avocació d’acord amb la present resolució, sense necessitat 
d’una nova resolució expressa en aquest sentit. 
 
Catorzè. Modificar el nomenament de presidents i presidentes titulars i suplents de les 
comissions informatives com segueix: 
 

 Comissió informativa de serveis generals: 
Àmbit: Àrea de serveis generals i Alcaldia. 
Titular senyora Sílvia Folch i Sánchez. 
Suplent senyora Neus Tallada i Moliner. 

 
 Comissió informativa de comunitat i persones:  

Àmbit: Àrea de comunitat i persones. 
Titular senyor Albert Alfaro i Giró. 
Suplent senyora Neus Tallada i Moliner. 

 
 Comissió informativa de territori:  
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Àmbit: Àrea de territori. 
Titular senyor Ricard Plana i Artús.  
Suplent senyor Joaquim Fàbregas i Sagué. 

 
Aquells assumptes que no estiguin atribuïts a una àrea concreta de l’Ajuntament i que 
s’hagin d’elevar al Ple per a la seva aprovació s’incorporaran a la Comissió Informativa de 
serveis generals.  
 
En cas d’absència del president o presidenta titular i suplent, exercirà la presidència 
l’Alcalde. 
 
Quinzè. Modificar el nomenament de president titular i suplent de la Comissió especial de 
comptes com segueix: 
 
  President: Sr. Jaume Oliveras i Maristany 

Suplent: Sra. Sílvia Folch i Sánchez. 
 
Setzè. Notificar aquesta resolució als regidors i regidores afectats, entenent-se acceptada 
la competència delegada de manera tàcita si dins el termini de les 24 hores següents a la 
notificació no s’hi manifesten en contra, o es fa ús de la delegació. 
 
Dissetè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc i 
publicar-ne el text al Butlletí Oficial de la Província, Taulell d’anuncis, e-Tauler i al Butlletí 
d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de transparència de la 
web municipal, tot als efectes del seu general coneixement. 
 
Divuitè. De conformitat amb el que disposa l’article 44.2 i 46.1 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, aquesta resolució tindrà efectes des de 
l’endemà de la data del Decret i fins que no es modifiqui; sens perjudici de la potestat 
d’avocació de l’Alcaldia.” 
 
Posicionament 
En resten assabentats. 
 
 Decret Modificació dels règims de dedicació dels regidors i regidores, i les seves 

retribucions 
 
“Per decret d’alcaldia núm. 1268 de data 15 de juliol de 2015 es van establir els règims de 
dedicació dels membres de l’equip de govern.  
 
Vist l’escrit presentat pels regidors del Grup Municipal del PDeCAT, Sr. Eduard Garcia i 
Gebani, Sr. Jordi Matas i Claramunt, Sra. Meritxell Blanch i Daura, i Sr. Romà Lopez i 
Bolart, he considerat adient procedir a la modificació del règim de dedicació dels 
membres de l’equip de govern.  
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); l’article 166.1 del Decret 
legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC); de l’article 13.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat pel Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).  
 
RESOLC  
 
1. Deixar sense efectes el règim de dedicació exclusiva de les regidores Noemí 
Condeminas i Riembau i Meritxell Blanch i Daura i del regidor Jordi Matas i Claramunt, 
atribuïdes conforme el decret de 15 de juliol de 2015, amb efectes del dia 14 de 
novembre de 2017.  
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2. Atribuir a la regidora senyor Neus Tallada i Moliner, el règim de dedicació exclusiva, 
amb una retribució anual de quaranta-dos mil quatre-cents trenta-cinc euros amb noranta 
cèntims (42.435,90€) establert en l'acord de Ple de data 9 de juliol de 2015, amb efectes 
del dia 15 de novembre de 2017.  
 
3. Atribuir al regidor senyor Joaquim Fabregas i Sagué, el règim de dedicació exclusiva, 
amb una retribució anual de quaranta-dos mil quatre-cents trenta-cinc euros amb noranta 
cèntims (42.435,90€) establert en l'acord de Ple de data 9 de juliol de 2015, amb efectes 
del dia 15 de novembre de 2017.  
 
4. Atribuir al regidor senyor Albert Alfaro i Giró, el règim de dedicació parcial, amb la 
retribució anual de trenta un mil vuit-cents vint-i-sis euros amb noranta-tres cèntims 
(31.826,93€) establert en l'acord de Ple establerta en l'acord de Ple de data 9 de juliol de 
2015, amb efectes del dia 15 de novembre de 2017.  
 
5. Donar compte en la primera sessió de Ple de l'acceptació dels càrrecs en règim de 
dedicació exclusiva i dedicació parcial establerts.  
 
6. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província, e-Tauler, i donar-ne 
difusió al portal de transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general 
coneixement.”  
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara tindríem el nou punt d’urgència que s’ha incorporat. Seria el canvi de les comissions 
informatives i del Ple del mes de desembre a causa del fet que el Ple ordinari coincidiria 
amb el dia de les eleccions convocades pel 21 de desembre. Per tant, l’acord que 
sotmetríem a votació, si s’escau, i vam comentar ahir a la Junta de Portaveus, seria el 
següent. 
 
Canvi del dia de les comissions informatives i del Ple ordinari del mes de desembre 
de 2017 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Per acord del Ple de la Corporació de data 22 de desembre de 2016 es va aprovar el 
calendari de sessions de les comissions informatives i del Ple de l’exercici 2017. En 
concret, i pel que fa referència al mes de desembre de 2017, es va fixar com a data de 
celebració de les comissions informatives el dia 13 i del Ple ordinari el dia 21.  
 
Atès que la data del Ple coincideix amb la data de celebració de les eleccions al 
Parlament de Catalunya, convocades per Reial Decret 946/2017, de 27 d’octubre (BOE 
de 28 d’octubre de 2017), s’ha considerat oportú canviar el dia del Ple i celebrar-ho el 
dimecres 20 de desembre de 2017, a les 20 hores. A aquest efecte, i considerant que 
aquest dia és jornada de reflexió, s’ha efectuat consulta a la Junta Electoral de Zona de 
Mataró sobre la possibilitat de dur a terme aquest canvi. 
 
Així mateix, caldria modificar els dies de les comissions informatives, de Comunitat i 
Persones, Serveis Generals i Territori que haurien de tenir lloc el dia 12 de desembre de 
2017.  
 
La Junta de Portaveus tindria lloc el mateix dimecres dia 20 de desembre de 2017, a les 
19 hores.  
 
L’Audiència Pública tindria lloc el mateix dimecres dia 20 de desembre de 2017, a les 
19.30 hores. 
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Aprovar el canvi del dia de la celebració del Ple ordinari i de l’Audiència Pública 
del mes de desembre de 2017 que tindran lloc el dimecres 20, a les 20 i 19.30 hores 
respectivament, condicionant aquest acord a la resposta per part de la Junta Electoral de 
Zona de Mataró.  
 
Segon. Aprovar el canvi del dia de les celebracions de les comissions informatives del 
mes de desembre de 2017 que tindran lloc el dimarts 12, a les 19 hores, condicionant 
aquest acord a la resposta per part de la Junta Electoral de Zona de Mataró en relació a 
la celebració del Ple el dia 20. 
 
Tercer. Fixar com a data de celebració del Ple ordinari del mes de desembre de 2017 el 
dia 19 a les 18 hores i les comissions informatives el dia 11 a les 19 hores, pel cas que la 
Junta Electoral de Zona de Mataró no autoritzi el canvi pel dia 20. En aquest cas, la Junta 
de Portaveus i l’Audiència Pública tindrien lloc el mateix dia 19 a les 17 i 17.30 hores 
respectivament. 
 
Quart. Comunicar aquest acord a tots els diferents departaments de l’Ajuntament per la 
seva constància. 
 
Cinquè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i a l’e-Tauler als efectes 
del seu general coneixement.” 
 
Resultat: Per assentiment.  
 
4. Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius 
de la LO 2/2012 respecte al seguiment del tercer trimestre del pressupost 2017 amb 
motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública 
 
“Primer. Donar compte informe d’Intervenció número 70/2017 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 tercer trimestre del pressupost 2017.  
 
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del tercer 
trimestre del pressupost 2017 al Ministeri d’Hisenda.” 
 
Resultat: En resten assabentats.  
 
5. Donar compte de l'informe corresponent al tercer trimestre de l’any 2017 sobre 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès 
conforme a allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 

El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:  
 
“Informe del tercer trimestre de 2017 sobre compliment de terminis de 
pagament d’obligacions pendents 
 
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà 
d'emetre un informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les 
obligacions, que inclourà necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents amb incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex 
següent: 
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Annex 1, amb els quadres i llistats sobre els pagaments realitzats en el trimestre tant 
dins com fora del període legal de pagament, les factures o documents justificatius 
pendents de pagament al final del trimestre, que inclou un resum del nombre i la 
quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini. 
 
D’acord amb allò establert per l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
redactat d’acord amb la modificació introduïda pel número 1 de la disposició 
addicional setena de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a 
l’emprenedor i d’estímul al creixement i de la creació d’ocupació, que estableix que 
“l’administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 
data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la 
conformitat...”, les dades del present informe de morositat s’han calculat tenint en 
compte com a data de referència de càlcul, la data d’aprovació de les factures. 
 
Normativa aplicable: 
  
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.  
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel que 
es regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el 
valor afegit.”  
 
Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que es celebri.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
6. Aprovació inicial de l'expedient número 36/2017, de modificació de crèdit entre 
aplicacions de diferents àrea de despesa 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas llegeix la proposta següent: 
 
“Fets  
 
En data 27 de octubre s’ha presentat, a aquest departament d’Intervenció, la petició de 
modificació de crèdits per transferències entre diferent àrea de despesa, per poder dotar 
de major consignació pressupostària les aplicacions del departament de Manteniment i 
Serveis.  
 
Des del departament d’intervenció s’emet informe al respecte.  
 
Fonaments de dret  
 
Atès que en l’article 179 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a 
terme expedients de modificació de pressupost per transferències de crèdit, entre 
aplicacions de diferent àrea de despesa. 
  
Vist que l’Art. 52.2 f) i 114.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació 
de la modificació del pressupost per crèdit per transferència entre aplicacions de diferent 
àrea de despesa és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.  
 
Proposta  
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
PRIMER.- Aprovar, inicialment, la modificació pressupostària expedient número 36/2017, 
de crèdit per transferències per import de 152.968,48 euros, entre aplicacions de diferent 
àrea de despesa, següent: 
 

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES QUE AUGMENTEN ALTA     

DENOMINACIÓ APLICACIÓ  
consignació 

actual Augment 
Consignació 

Total 

2017 MS 16210 22700 Recollida de residus 864.241,08 32.635,05 896.876,13 

2017 MS 16230 25000 
Tractament de la fracció resta o 
rebuig 425.000,00 65.000,00 490.000,00 

2017 MS 16230 46700 Despeses tractament orgànica 56.000,00 12.000,00 68.000,00 
2017 MS 16300 22700  

Neteja de Carrers 978.385,00  17.033,43 995.418,43 

2017 MS 16500 22100 Electricitat enllumenat públic 300.000,00 26.300,00 326.300,00 

  SUMA 152.968,48 

 

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES QUE MINORAN BAIXA     

DENOMINACIÓ APLICACIÓ  
consignació 

actual Disminució 
Consignació 

Total 

2017 HI 01100 91300 
Amortització préstecs entitats 
financeres 1.980.000,00 -60.000,00 1.920.000,00 

2017 HI 01100 91100 
Amortització préstecs llarg termini 
ens del sector 100.000,00 -20.968,48 79.031,52 

2017 MS 93310 22100 Electricitat edifici centre 123.700,00 -10.000,00 113.700,00 

2017 HI 01100 31000 Interessos préstec 150.000,00 -48.000,00 102.000,00 

2017 MS 92061 22100 
Electricitat edificis municipals 
generals  108.000,00 -14.000,00 94.000,00 

  SUMA -152.968,48 

  TOTAL  0 

 
SEGON.- Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la 
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al 
portal de transparència. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en 
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.” 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Volia comentar, com ja s’ha explicat una mica en la lectura d’aquest fet, que es proposa 
l’increment per aquest import 152.968, 48 a partides vinculades a tema de recollida de 
residus i tractament de la fracció resta, especialment aquestes dues partides. Aquests 
increments venen vinculats a unes modificacions que vam fer del contracte que es va 
aprovar en el mes setembre en aquest mateix ple. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha hauria alguna intervenció al respecte? Sr. De las Heras 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Jo, una qüestió d’ordre. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Digui, digui... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
És una qüestió d’ordre. Jo demano que quedi damunt la taula perquè vam demanar a la 
Comissió que ens facilitessin un informe dels tècnics. Aquest informe, diuen que ha estat 
lliurat al migdia, fa un parell d’hores. Nosaltres no hem tingut temps d’analitzar aquests 
informes i el que voldríem és que ens deixessin analitzar-los detingudament. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Se li accepta la seva petició perquè creiem que l’informe que es va fer en el seu moment 
ja era prou complert i ara, a més a més, els ha fet arribar avui els informes 
complementaris. Per tant, creiem que 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
És clar, l’informe que va fer el gerent, no diem que no estigui bé, però per a nosaltres 
faltava base tècnica per poder analitzar-lo. Si resulta que l’informe del gerent estava 
basat en els informes dels tècnics no entenem perquè han trigat tant, fins al punt per 
lliurar-los. Llevat que hi hagi una voluntat per part del Govern o d’ERC que no tinguin tota 
la informació, o bé que aquests informes no existien i s’estan fent a corre cuita fins al 
darrer moment. En tot cas, jo vull que quedi palesa aquesta anomalia. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Entenc que no és una anomalia i li recordo que el gerent en aquests moments està fent 
funcions de cap d’àrea de Manteniment. Alguna intervenció? Senyor De las Heras. Sí, 
senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
És que jo crec que no és discrecional, la possibilitat de demanar la retirada de la... o 
deixar sobre la taula un punt de l’ordre del dia, no és discrecional de l’alcalde. Està 
regulat en el reglament municipal, hi ha lleis de caràcter estatal que no permeten que un 
alcalde decideixi com es compleix la llei o com s’interpreta. I, en qualsevol cas, si s’ha 
d’interpretar el ROM, tampoc no és l’alcalde el que ha d’interpretar sinó la Junta de 
Portaveus, com bé diu el nostre ROM. Per tant, demanaria, si us plau, o bé que 
reconsiderés la petició que ha fet el company del PSC o bé que el secretari de la 
corporació es manifesti en relació amb la potestat que té l’alcalde d’una qüestió que és 
d’ordre i purament legal. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Li passo la paraula al senyor secretari. Només vull dir-li que, per exemple, en el nostre 
ROM la retirada, la posada a votació d’un punt de l’ordre del dia és en el cas que hi hagi 
un punt d’informació incomplerta i entenc que no és el cas. Senyor secretari 
 
El Sr. secretari 
 
L’article 21.2 del ROM determina que, a petició de qualsevol regidor o regidora, el Ple pot 
adoptar, per majoria simple la resolució de deixar els assumptes que consideri adients 
sobre la taula per manca d’informació suficient per resoldre. En aquest cas, considerem 
que l’expedient, quan ja es va portar a la Comissió Informativa, estava complet, hi havia 
els documents preceptius en aquest tipus d’expedient, es va sol·licitar la informació 
complementària, es va accedir a fer aquesta informació complementària i aquesta 
informació complementària ha estat lliurada avui, però, insisteixo, la informació inicial ja 
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era completa des del moment en què l’expedient va passar per la Comissió Informativa i 
va obtenir un dictamen favorable. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor secretari. Queda entès? Sr. Avilés, té la paraula 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No sé, sempre s’ha dit que el ROM no pot anar en contra de lleis que siguin 
normativament superiors i entenc que el Reglament d’organització i funcionament del 
règim jurídic de les entitats locals, en el seu article 92, no, diguéssim, preveu cap limitació 
a les sol·licituds que fan els regidors a l’hora de sol·licitar la retirada d’un punt de l’ordre 
del dia, no ho condicionen al fet que falti documentació o manqui documentació o manqui 
informació, sinó simplement, potser ho llegiré textualment, diu: ‘cualquier concejal podrá 
pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente incluido en el orden del día, a 
efecto que se incorporen al mismo documentos o informes, i también que el expediente 
quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos 
casos, la petición será votada tras terminar el debate y antes de proceder a la votación 
sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición no habrá 
lugar a votar la propuesta de acuerdo’ 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Crec que queda clar, senyor secretari, el que vostè ha dit va en la mateixa línia del que 
ha llegit. 
 
El Sr. secretari 
 
Per la manca de documents o informes. No coincidim en la interpretació el secretari i 
l’interventor amb la que vostè fa. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord. Hi ha alguna qüestió nova que vulgui plantejar? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, doncs que quedi expressament recollit a l’acta i el criteri del secretari de la corporació, 
tenint en compte que l’article 92 és molt clar perquè diu que es podrà fer una cosa i 
també podrà fer l’altra, és a dir, perquè una cosa és la retirada del punt i una altra cosa és 
demanar que quedi sobre la taula. Són dues qüestions diferents, la retirada sí que, 
efectivament, és per manca de documentació o d’informes, que això se’n diu retirada. I 
deixar-ho sobre la taula perquè torni a passar en el proper plenari automàticament és una 
altra qüestió diferent. Jo crec que s’està fent una, diguéssim, interpretació jurídica, 
diguéssim, d’acord amb interessos que no respecten la voluntat del plenari i la voluntat de 
les minories d’aquest municipi i que, bé, que consti en l’acta que no s’està actuant 
correctament. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord, doncs constarà en acta. Passem a la intervenció, Sr. De las Heras 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, avançar que nosaltres votarem a favor de la proposta ja 
que aquesta modificació de crèdit, nosaltres ja havíem demanat, mesos enrere, una 
millora dels servis que s’estan prestant al municipi quant a la recollida de residus, quant a 
tractament de la fracció de la resta o rebuig, quant a l’orgànica i a la neteja de carrers i a 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000012  16 de novembre de 2017 

 

23 

la partida d’enllumenat públic. Aquestes millores les vam demanar en el seu dia perquè 
vam detectar que no s’estava fent la recollida d’una forma òptima, dins del contracte de 
neteja es va fer, dins del marge, del petit marge que deixa el contracte de neteja es va fer 
una modificació per millorar aquestes temes, que són temes que beneficien a tothom, 
perquè hem gaudit tothom d'un municipi més net, que és el que volem, que seria el que 
desitjaríem. I aquesta modificació de crèdit és fruit d’aquestes decisions. Nosaltres, en 
conseqüència, amb el que vam proposar en el seu dia, vam apostar, vam votar i avui 
votarem favorablement. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més per part del Grup Socialista? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, nosaltres podríem coincidir amb el que acaba d’expressar el company del PP, però la 
veritat és que nosaltres entenem que hi ha una manca de voluntat de facilitar la 
informació, un tema que ja hem reiterat en altres ocasions. Un informe que se suposa que 
estava fet i que és el que havia d’haver servit perquè el senyor gerent fes el seu informe 
ha estat lliurat, quan va ser sol·licitat fa una setmana, ha estat lliurat gairebé a l’hora 
d’entrar al Ple. Per tant, el nostre vot serà negatiu. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Pel grup d’ICV-EUiA, senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també votarem en contra de la proposta de modificació 
per dues raons. La primera és perquè proposa modificar unes partides del pressupost de 
2017, que és un pressupost que el nostre Grup va votar en contra. I la segona, que és tan 
important o més que la primera, és perquè les partides que es proposa modificar, com ja 
s’ha escoltat, estan directament relacionades amb la necessitat del municipi amb la 
recollida de residus. Nosaltres hem estat molt crítics amb la gestió que amb aquest tema 
està fent el Govern municipal. Nosaltres creiem, també volem un municipi més net, com 
deia el regidor del PP. Creiem que el problema de la neteja al nostre municipi no es pot 
solucionar, única i exclusivament, abocant-hi més diners, que sembla que és l’opció del 
Govern. Per a nosaltres, el que cal, abans de destinar-hi més diners, és fer una 
elaboració, més adient i acurada, des del punt de vista tècnic, de les propostes d’actuació 
que es preparen per licitar els serveis. Que aquestes propostes incorporin clàusules de 
penalització clares i severes per poder sancionar els possibles incompliments. I, per últim, 
que s’estableixi un servei municipal de control de la qualitat del servei que es presta i del 
compliment de les obligacions de les empreses contractades. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP, alguna intervenció? Per part de Ciutadans? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup votarà en contra, principalment perquè si 
estem denunciant una possible vulneració de drets fonamentals, en cas dels regidors que 
no formen part de l’Equip de Govern, i que si volem fer ús dels recursos pertinents és obvi 
que haurem de votar en contra pel que entenem de la vulneració de drets i, per tant, el 
nostre vot serà en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sr. Garcia 
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El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, per expressar que el nostre Grup anava a favor, però vist el dubtes plantejats i vist 
també que no compartim per res la interpretació que s’està fent de l’article 92 del ROM, 
perquè creiem que queda molt clar que una cosa és deixar, és retirar un punt de l’ordre 
del dia i l’altra cosa és demanar que es quedi un punt a sobre la taula. Són dues coses 
diferents i així ho redacta el ROM, el ROF, perdó, perquè sinó no faria l’aclariment que fa 
al cas i no entraria en l’aclariment posterior, ho posaria tot en el mateix grup. Nosaltres, 
com ja hem dit, davant dels dubtes expressats i també davant de la interpretació d’aquest 
article, que a més és la primera vegada que es fa en aquest plenari. M’agradaria, ningú 
ho ha dit fins ara, m’agradaria fer palès que és la primera vegada que aquest article o que 
la possibilitat de deixar sobre la taula o retirar un punt és la primera vegada que s’aplica, 
mai s’havia aplicat fins ara, tampoc ningú ens ha explicat aquest canvi de criteri ni 
aquesta nova interpretació que es fa d’un ROF que és vigent des de l’any 85, per tant, 86, 
perdó. Hi ha hagut molt de temps per interpretar-lo, no entenem ara aquest canvi de 
criteri. Com deia, la nostra intenció inicial era votar a favor del punt, però donats els 
dubtes plantejats, donat també que no hem tingut temps ni tan sols de llegir l’informe que 
se’ns ha lliurat unes poques hores abans de l’inici, nosaltres ens abstindrem en la votació 
d’aquest punt. Ens hagués agradat que no haguéssim d’arribar a aquest punt i que 
s’hagués retirat, s’hagués deixat sobre la taula, sense haver d’arribar en el punt en què 
estem ara. Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, Sr. Garcia. Sr. Fàbregas, Quim 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Sí, només per comentar que deixar aquest punt sobre la taula, diguem-ne, no es pot 
portar aquest punt al Ple de desembre perquè, què passa, amb el termini d’informació 
pública seria efectiva la modificació de crèdit ja l’any 2018 i, per tant, no té cap sentit. Es 
porta en aquest Ple perquè si seguim els terminis, aproximadament cap a mitjans de 
desembre tindrem habilitada aquesta modificació de crèdit i, per tant, podrem fer front a 
aquestes despeses, diguem-ne, que hi ha o aquestes despeses, aquestes partides en les 
quals s’han d’incrementar. Volia comentar que a la Comissió Informativa es va parlar de 
l’informe. També es va dir que amb l’informe del gerent, que estava incorporat a 
l’expedient, és suficient, que no obstant si es creia oportú es presentarien els informes 
tècnics, que han estat, avui me’ls han passar, i tan aviat com els he rebut els he fet 
arribar a tots els regidors d’aquest consistori. Els informes dels tècnics, dels dos tècnics, 
refermen una mica l’informe que va fer en el seu dia i que estava incorporat a l’expedient 
des del primer moment, que va fer el gerent. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla passaríem a la votació del punt. 
 
Resultat: S’aprova amb el vot de qualitat de l’alcalde. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi 
voten en contra. 
 
Els grups municipals de PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i CUP-PA (2 regidors) s’abstenen. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Només, si se’m permet, vull recordar que aquest punt en el plenari el 
portava l’anterior regidor d’Hisenda, Sr. Jordi Matas, del Grup Demòcrata, portava 
l’expedient al Ple. Només recordar aquest fet. Moltes gràcies 
 
Sí, què ha de dir? Si és una precisió molt breu, li demano, si us plau, màxima brevetat 
perquè després de la votació, normalment, no fem intervencions. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Serà molt breu. Més que res per constatar, per les paraules del 
Sr. Quim Fàbregas, que és el regidor de Manteniment, que ha rebut avui els informes 
dels serveis tècnics. Evidentment, em pregunto jo com ha fet el gerent els informes si no 
tenia informes dels serveis tècnics. Perquè el senyor gerent no és un tècnic de 
manteniment ni de coneixements ni sap. Per tant, aquí hi ha un anomalia que volem 
deixar destacada. És per això que nosaltres no podíem votar a favor. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sí, Sr. Matas 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Per les al·lusions que vostè m’ha referit. Jo era regidor d’Hisenda, efectivament, però això 
em va venir directament per Manteniment, aquesta petició. Es va tramitar perquè eren 
partides de Manteniment que feien la sol·licitud. Es feia modificació de crèdit, com a 
regidor d’Hisenda ho tramitava però la petició venia de Manteniment. Ara, per tant, 
aquesta matisació que vostè ha fet, cuidadín amb aquests aspectes, eh, si em permet. 
Llavors, una altra coseta: a la Comissió Informativa es va quedar clar que hi havia d’haver 
aquest informe i si ha arribat una hora abans, doncs, és difícil, eh. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Recordo que aquestes propostes qui les porta al Ple és el regidor d’Hisenda. Només era 
això. Però és el qui porta l’expedient, eh. D’acord, doncs passaríem al punt n. 7. 
 
7. Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell de la Vila de 
l’Ajuntament del Masnou 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del 19 de març de 2015, va aprovar 
el reglament del Consell de la Vila. 
 
Atès que el Consell de la Vila va ser constituït el 4 de febrer de 2016 i, des d’aleshores, 
ha celebrat sessions en les dates 26 de maig de 2016, 29 de setembre de 2016, 17 
d’octubre de 2016 (amb caràcter extraordinari) i 25 de maig de 2017. 
 
Atès que ha transcorregut més d’un any de la posada en marxa del Consell i havent 
pogut valorar les experiències participatives que s’hi regulen en el reglament, així com els 
seus resultats i dinàmica, es considera oportú fer una revisió del reglament, tal com es va 
posar de manifest a la darrera sessió celebrada del Consell de la Vila. 
 
Vista la memòria d’Alcaldia de data 24 d’octubre de 2017. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell de la Vila, segons el 
text que s’adjunta com Annex I als presents acords. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de la modificació del 
reglament del Consell de la Vila pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació “El Masnou 
Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació pública 
començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar a l’Alcaldia de l’Ajuntament del Masnou, situat a l’edifici de 
l’Ajuntament, al carrer de Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a 
divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.  
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, la modificació del reglament del Consell de la Vila que 
ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit 
ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.  
 
Quart. Disposar l’elaboració d’un Text refós del reglament del Consell de la Vila. 
 
Cinquè. Publicar, cas que no es presentin al·legacions i reclamacions, el text íntegre del 
Text refós del reglament del Consell de la Vila al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a l’e-tauler i portal de transparència de l’Ajuntament del Masnou; i anunciar en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en què se n’hagi publicat íntegrament el text.  
 
Sisè. Comunicar , cas que no es presentin al·legacions i reclamacions, el text íntegre del 
Text refós del reglament del Consell de la Vila, a l’Administració de l’Estat i de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
S’introdueixen unes breus modificacions que ja van ser comentades en el darrer Consell 
de la Vila que era, doncs, definir la seva capacitat com a òrgan consultiu i propositiu, 
replantejar la representació dels grups municipals a persones no regidores, per reforçar el 
paper d’òrgan de participació ciutadana i solucionar també alguns contrasentits que 
s’havien produït, per exemple, amb l’elecció el sorteig que es fa dels ciutadans que poden 
participar, buscar un altre sistema que pogués facilitar l’èxit del procés participatiu de la 
ciutadania a títol individual i algun ajustament més que s’havia de fer en aquest reglament 
que tenim a l’Ajuntament. Crec que hi ha presentades una sèrie d’esmenes per part 
d’ICV. Té la paraula el Sr. Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup ha presentat sis esmenes a la proposta del 
Govern. El propòsit de les quatre primeres és mantenir o millorar el redactat actual del 
reglament en aquells apartats que el Govern, amb l’únic objectiu, al nostre entendre, de 
buidar encara més les escasses competències del Consell, vol modificar. La cinquena 
proposa que el nomenament de les persones membres del Consell, que haurà de fer 
l’alcalde, hagi de ser ratificat pel Ple i no que el Ple sigui informat dels nomenaments, 
com proposa el redactat que ara proposa. I la sisena proposta diu que a la publicació de 
la crònica de les actes s’hi incorpori un enllaç que permeti accedir al contingut sencer. 
Gràcies. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si li sembla, li faig el posicionament. Entenem que, hem parlat també amb 
els serveis jurídics de l’Ajuntament, als informes normalment la paraula informe fa 
referència quan els emeten tècnics, però, a més a més, replantejar aquesta funció creiem 
que no és adequada quan es va fer aquest reglament. 
 
Respecte a l’esmena cinquena, creiem que no és necessari, alentiria, faria una mica més 
burocràtic el funcionament a l’hora de substituir les baixes. I la sisena, la sisena esmena 
l’acceptaríem, evidentment, però entenem que ja es fa. Acceptaríem, evidentment que 
figurés en reglament la sisena esmena. 
 
Algú demana una votació per separat? No, molt bé. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA 
 
Resultat: Les esmenes queden aprovades per 10 vots a favor, 6 vots en contra i 4 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) hi voten en contra. 
El Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara passaríem a obrir un torn de paraules. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
El nostre Grup va votar a favor de la creació d’aquest reglament; però, la veritat és que 
som molt crítics amb el funcionament, tal com ha anat. Creiem que s’ha mostrat poc útil 
pels objectius que inicialment estava previst. Ens han comentat que la voluntat del 
Govern, amb les modificacions, era de fer-lo més àgil i participatiu. Però no acabem 
d’entendre com ho volien aconseguir. No entenem tampoc aquesta clàusula anti màxim 
que es volia posar per evitar que participessin electes al Consell de la Vila, cosa que 
entendríem si no participés cap altre electe ─hi participa l’alcalde, hi participen altres 
perfils polítics. Jo crec que qualsevol grup polític ha de tenir el dret per nomenar les 
persones que vulgui. Creiem que és una forma per coartar la lliure elecció dels grups 
municipals dels representants d’aquest organisme. Nosaltres ens havíem plantejat votar 
en contra, però amb l’aprovació de les esmenes i entenent que el text ha quedat 
esmenat, ha quedat subsanat, doncs el que farem serà votar a favor de la proposta 
definitiva. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo tenia previst iniciar la meva intervenció anunciant que 
votaríem en contra, però, ara, a l’hora d’iniciar, agraint el vot favorable a les nostres 
esmenes dels grups que els han donat. En atenció al públic que ens acompanya sí que 
reproduiré la intervenció que tenia preparada i en la qual us explicava que, segons el 
Govern, consta a l’expedient, hi ha nou raons que motiven la proposta de motivació, però 
en realitat cap raó justifica la part fonamental d’unes modificacions que es proposen. En 
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realitat, una part d’aquestes modificacions van en la línia, com deia abans, de transformar 
el Govern, el Consell, perdó, en un òrgan aparador, un òrgan en què els seus membres 
estaran limitats a ser informats, de la manera que el Govern decideixi, i a emetre 
opinions, que no informes, que tan sols serviran perquè constin en acta, si consten. I, per 
cert, respecte al tema d’informar, jo sempre he interpretat, quan algú diu ‘informar sobre’ 
és que tu emets un informe, no és un informe tècnic: el Consell de la Vila opina sobre el 
contingut del pressupost, fa propostes de modificació, fa suggeriments, informa, no és 
informatiu. I aquest és un debat que és molt interessant. Nosaltres som partidaris que el 
Consell pugui informar i pugui debatre i no que sigui informat. Per ser informat, amb El 
Masnou Viu ja n’hi ha suficient. Nosaltres rebutgem, doncs, la intenció del Govern de 
buidar el Consell de la major part de les competències que té com a òrgan consultiu de 
participació i volem deixar constància que el nostre Grup, tot i que no comparteix la 
modificació a la qual feia referència el regidor Ernest Suñé de treure’s un corcó de sobre, 
que està personalitzat, honestament, en la meva persona, hem preferit no esmenar 
aquesta proposta perquè d’aquesta manera el Govern no la podria utilitzar com a 
argument per rebutjar la resta de les nostres esmenes. És una proposta que el Govern 
justifica de la manera següent: evitar reproduir al Consell dinàmiques i debats més propis 
del Ple de l’Ajuntament, i per aconseguir-ho limitar la representació dels grups municipals 
a persones de fora de la corporació. I ara l’alcalde, en la seva explicació, ha dit ‘i a més a 
més això servirà per reforçar el seu paper de participació ciutadana. Què passa? Que els 
regidors no som ciutadans del Masnou? Jo, és una discriminació que no acabo de 
compartir. Aquest és un argument que cau per la força dels fets, perquè si repassen les 
actes del Consell es podrà comprovar que les meves intervencions s’han limitat 
exclusivament a denunciar els continuats incompliments que es produïen per part del 
Govern en relació amb l’aplicació del reglament que avui es proposava esmenar. Ja li 
vaig dir al senyor alcalde, en la sessió del Consell en la qual va ser informat de la 
proposta de modificació del reglament, que el que passava en realitat és que a ell no li 
agradava que ningú li recordés quins són, quines són, a dia d’avui, les funcions del 
Consell, perquè si se li recorda queden en evidència alguns dels incompliments reiterats 
que es produeixen en aplicar el reglament vigent. Per això, nosaltres vàrem denunciar, i 
avui denunciem, tot i que al final la votació ha estat contrària als seus interessos, la seva 
actuació, que creiem impròpia d’un exregidor de Participació Ciutadana i un alcalde que 
fa bandera d’aquesta participació que, amb actuacions com aquesta, queda clarament 
tocada. I vull acabar amb una broma que vaig fer, però que crec que és interessant 
recordar-la: li vaig dir, en la reunió del Consell de la Vila, al senyor alcalde, que amb la 
seva manera de fer ens recordava una frase d’un famós actor que, fa temps, en una de 
les pel·lícules que va protagonitzar i que alguns de vostès recordaran, va afirmar ‘estos 
son mis principios, si no le gustan tengo otros’. En el nostre cas, l’alcalde podria dir 
‘aquest és el meu reglament del Consell de la Vila, si no em va bé el canvio per un altre’. 
Aquesta vegada la jugada, per això, li ha sortit malament. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP, Sra. Subirats 
 
La Sra. Rosa Subirats 
 
La proposta de la creació del Consell de la Vila, pocs mesos després de l’inici del Govern 
del mandat actual, inicialment va ser ben rebuda. Com qualsevol altra proposta que neixi 
de la intenció de facilitar la participació, comptava amb el nostre entusiasme. En la seva 
presentació i constitució, l’enteníem com una eina molt útil i necessària per tal d’afavorir 
la participació i el debat de temes importants del municipi: el desenvolupament del PAM, 
els pressupostos. En ser temes que únicament es debaten entre els grups amb 
representació al consistori i alguna pinzellada als plens municipals vèiem una bona 
oportunitat de saber-ne més detalls, com poder entendre, valorar i saber ser propositius, i 
ja no ho pensàvem com a CUP sinó que qualsevol persona, entitat o col·lectiu hi pogués 
entrar a dir la seva. En la seva definició ja vam veure que, ideològicament, estem als 
antípodes en com entenem nosaltres la participació en general, un espai extremadament 
burocratitzat, amb poc marge d’actuació, places limitades i designades per sorteig, no era 
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l’espai obert al veïnat que esperàvem, tampoc un espai atractiu que fomentés la 
participació. Amb el temps, havent-hi assistit a les reunions, podem reafirmar-nos en 
aquells temors que vam tenir des d’un primer moment. Remarcar només algunes de les 
funcions específiques del Consell de la Vila: conèixer i debatre els projectes de 
pressupost municipal i de PAM i emetre informes preceptius durant els processos de 
progressió respectius. Debat i informes durant aquests processos inexistents i avui 
propostes d’eliminar-los de la normativa. Proposar iniciatives ciutadanes, sol·licitar la 
convocatòria d’audiències públiques, proposar l’impuls de processos participatius i 
consultes ciutadanes. Com es pretén impulsar propostes, audiències públiques etc. Des 
del Consell de la Vila si ni les mateixes membres poden contactar entre elles ni es 
recullen les seves peticions. Per exemple, una comissió especial per a les ordenances 
fiscals o sobre participació. Què en podem esperar d’un Govern que no creu en la 
participació ciutadana? I que tan sols vol utilitzar aquest canal per poder fer publicitat 
consistorial i alhora tenir contents certs sectors? El Consell de la Vila no és participació 
real. És per això que no votarem a favor de les modificacions del reglament. I fem un 
prec: fem del Consell de la Vila un espai viu de participació ciutadana, que la democràcia 
directa és molt més potent que la delegada, fem d’aquests espais el lloc on fer créixer la 
llavor i la pedagogia per aconseguir un poble responsable, capaç i informat en el seu dia 
a dia. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans alguna intervenció? 
 
Doncs només un comentari sense ànim d’entrar en debat, perquè vam fer-ho també en el 
seu moment. El Consell de la Vila com un òrgan de participació ciutadana. La participació 
dels regidors es vehicula a través del Ple. Per tant, diferenciar un òrgan de l’altre i 
aquesta era la intenció. Evidentment, doncs, mantindrem el mateix reglament pel que 
hem vist de la votació que hi havia fins ara i la Sra. Subirats, aquesta comissió 
d’ordenances fiscals es va proposar i el problema és que no s’hi va apuntar ningú, eh. El 
representant del seu Grup només ha vingut una vegada en tot el conjunt de sessions. 
 
Ara tocaria votar la globalitat de la proposta amb la incorporació de les esmenes. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 14 vots a favor, 2 vots en contra i 2 vots 
d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), C's (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) hi vota en contra. 
 
El Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) s'absté. 
 
8. Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell Municipal de 
Patrimoni Cultural 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Com ve recorden, en l’anterior Ple vam portar la dissolució de la Comissió d’Honors i 
Distincions, la dissolució d’aquestes competències per part del Consell de Patrimoni 
Cultural. Enteníem que quedava, implícitament, incorporat, però també a petició del que 
recordava el Grup d’Iniciativa vam, la necessitat de fer alguna modificació en aquest 
reglament i, d’acord amb aquesta petició, hem introduït la modificació per introduir en el 
reglament del Consell del Patrimoni Cultural específicament aquesta funció que feia 
abans la Comissió d’Honors i Distincions. I, al mateix temps, introduíem un altre canvi, 
aquest seria afegir que en aquells casos referits a la concessió d’honors i distincions, el 
que contempla el reglament de protocols, per tant, quedaria incorporada aquesta funció 
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en el reglament i, després, la manca d’assistència tres vegades seguides sense justificar, 
doncs causaria la baixa perquè sinó ens crearia problemes, a vegades, a l’hora de tenir 
els quòrums necessaris. 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Atès que el Ple municipal de l’Ajuntament de data 21 de febrer de 2013 va aprovar la 
creació del Consell Municipal de Patrimoni Cultural, com a òrgan de participació sectorial 
de caràcter consultiu i sense personalitat jurídica pròpia, així com el seu reglament, tot 
plegat per unanimitat.  
 
Atès que el reglament va quedar aprovat definitivament, amb la seva publicació íntegra al 
BOPB, en data 30 de maig de 2013. 
 
Atès que han transcorregut quatre anys de la posada en marxa del Consell i havent pogut 
valorar les experiències participatives que s’hi regulen en el reglament, així com els seus 
resultats i dinàmica, es considera oportú fer una revisió del reglament. 
 
Vista la memòria d’Alcaldia de data 27 d’octubre de 2017.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació del reglament del Consell Municipal de 
Patrimoni Cultural, segons el text que s’adjunta com Annex I als presents acords.  
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de la modificació del 
reglament del Consell Municipal de Patrimoni Cultural pel termini de trenta dies hàbils, a fi 
que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació 
“El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació 
pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al 
BOPB.  
 
L’expedient es podrà consultar a l’Alcaldia de l’Ajuntament del Masnou, situat a l’edifici de 
l’Ajuntament, al carrer de Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a 
divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.  
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, la modificació del reglament del Consell Municipal de 
Patrimoni Cultural que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.  
 
Quart. Disposar l’elaboració d’un Text refós del reglament del Consell Municipal de 
Patrimoni Cultural. 
 
Cinquè. Publicar, cas que no es presentin al·legacions i reclamacions, el text íntegre del 
Text refós del reglament del Consell Municipal de Patrimoni Cultural al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, a l’e-tauler i portal de transparència de l’Ajuntament del 
Masnou; i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en què se n’hagi publicat íntegrament el text.  
 
Sisè. Comunicar , cas que no es presentin al·legacions i reclamacions, el text íntegre del 
Text refós del reglament del Consell Municipal de Patrimoni Cultural, a l’Administració de 
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.” 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna intervenció al respecte? 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Sí, molt breu. Per reiterar el que ja vam argumentar l’anterior Ple. Quan es va dissoldre la 
Comissió d’Honors i Distincions. Nosaltres tornem a votar en contra d’aquest punt perquè 
la voluntat de la CUP del Masnou ha estat sempre la de convertir les comissions i òrgans 
municipals en eines de participació real de la gent. Contràriament, aquest Govern ha 
demostrat repetidament que el seu únic interès és que aquest òrgans validin o impulsin 
iniciatives que li interessen, però no que proposin o obrin les decisions del poble. 
D’aquesta manera tornarem a votar en contra d’aquesta dissolució perquè entenem que 
no és, ni molt menys, la solució. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Bé, li recordo que no votem a favor de cap dissolució, eh. La modificació del reglament 
del Consell de Patrimoni Cultural. 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Però n’és conseqüència. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, però votem aquesta modificació, eh. Alguna intervenció més al respecte? Doncs 
passaríem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 18 vots a favor i 2 vots en contra. 
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C's (3 
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) hi vota en contra. 
 
9. Nomenament i cessament de membres del Consell Municipal de Patrimoni 
Cultural 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Al produir-se un cessament per part del Sr. Jordi Rubió, seria cessat ─evidentment s’ha 
parlat amb aquesta persona perquè estigués d’acord amb aquest cessament─ i 
s’incorporaria una de les persones que formava part de la Comissió d’Honors i 
Distincions, que seria la Sra. Rita Terradas i Estrada.  
 
Alguna intervenció al respecte? 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Atès que el Ple municipal ordinari de data 21 de febrer de 2013 va aprovar la creació del 
Consell Municipal de Patrimoni Cultural, com a òrgan de participació sectorial de caràcter 
consultiu i sense personalitat jurídica pròpia, així com el seu reglament, tot plegat per 
unanimitat.  
 
Atès que l’article 3.1 del seu reglament els membres han de ser nomenats pel Ple de 
l’Ajuntament, a proposta de l’alcalde o alcaldessa, prèvia consulta als grups municipals. 
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Atès que els membres del Consell, d’acord amb l’article 3.4 del reglament vigent, i poden 
ser donats de baixa a petició pròpia, així com per decisió del Consell o el Ple de 
l’Ajuntament per motius raonats. 
 
Atès que el Ple ordinari de data 23 de juliol de 2015 va aprovar nomenar els membres del 
Consell. 
 
Vist que el Ple ordinari de data 19 d’octubre de 2017 va aprovar la dissolució de la 
Comissió d’Honors i Distincions, així com fer les gestions oportunes perquè les persones 
que en formaven part s’integrin al Consell de Patrimoni Cultural, amb funcions anàlogues. 
 
Vist que han transcorregut dos anys des d’aquests nomenaments. 
 
Vista la memòria d’Alcaldia de data 27 d’octubre de 2017. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Nomenar la senyora Rita Terradas Estrada com a membre del Consell Municipal 
de Patrimoni Cultural. 
 
Segon. Cessar al senyor Jordi Rubió González com a membre del Consell Municipal de 
Patrimoni Cultural. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat per 20 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C's (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
10. Aprovar la denominació de la pista esportiva del Complex Esportiu del Masnou 
com a "Pista Ricky Rubio" 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Com ja vam explicar, crec que a la Junta de Portaveus, posaríem aquesta..., hem de fer 
aquest tràmit per poder signar el conveni amb..., hem d’acabar de concretar-ho si seria 
amb la persona física o amb la seva fundació, fet que comportaria una sèrie d’acords, en 
aquest conveni. Un dels quals seria nomenar aquesta pista esportiva Ricky Rubio tota 
una sèrie d’elements que reforçarien aquest nomenament i, a més a més, la incorporació 
d’una partida de 90.000 €, d’una donació d’aquesta persona o fundació que serviria per 
posar parquet a la pista del pavelló vell del poliesportiu. Creiem que és una molt bona 
notícia i ens hem de felicitar, especialment el Ricky Rubio i la seva família, per aquesta 
decisió i avui passaríem a aprovar aquesta denominació i quan tinguéssim el conveni que 
és competència de la Junta, evidentment els el faríem arribar al conjunt de regidors i 
regidores amb el qual signaríem aquest conveni perquè l’estiu que ve poguéssim ja fer 
les obres d’adaptació del pavelló vell i posar el parquet necessari, gràcies a l’aportació del 
Sr. Ricky Rubio. 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Atès que el senyor Ricard Rubio Vives és un esportista mundialment conegut vinculat al 
Masnou, on hi va néixer i créixer, tant a nivell personal com esportiu. 
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Atès que l’Ajuntament del Masnou, per mitjà de l’Alcaldia i de la regidoria d’Esports, està 
treballant-hi conjuntament en vistes a la formalització d’un conveni. 
 
Atès que per mitjà d’aquest conveni es preveu regular les condicions de col·laboració per 
tal de fer les obres necessàries per instal·lar el parquet de la pista esportiva del Complex 
Esportiu del Masnou, mitjançant una donació lliure i gratuïta per part del senyor Ricky 
Rubio, i que com a reconeixement a aquesta col·laboració, entre altres, se li donarà el 
nom de “Pista Ricky Rubio”, prèvia aprovació d’aquesta denominació per part del Ple de 
l’Ajuntament. 
 
Vista la memòria d’Alcaldia de data 25 d’octubre de 2017.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar la denominació de la pista esportiva del Complex Esportiu del Masnou 
com a "Pista Ricky Rubio". 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat, a les entitats esportives del municipi, i fer-lo 
públic mitjançant els canals habituals de l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna intervenció al respecte? Senyor De las Heras 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, volia comentar que votarem a favor, com ja vam comentar 
a la Comissió Informativa i també fer una reflexió sobre aquesta, sobre el nom que posem 
aquí i amb un conveni que es fa, doncs, amb la família del Sr. Rubio. És un petit 
mecenatge que es fa al poble i fruit d’això, no crec, no recordo, amb els plens que porto 
aquí, que s’hagin produït altres tipus de mecenatges en el poble. Penso que seria bo obrir 
un debat o obrir una reflexió si l’Ajuntament, dins la seva capacitat normativa, o la 
capacitat de publicitar, podria cercar per a altres coses del municipi mecenatges privats, 
de gent del poble, de gent que té capacitat econòmica, doncs per fer segons quines 
coses, que poden ser consensuades a l’Ajuntament o a iniciativa particular i facilitar-los, 
dins de la llei, dins de l’acord, de l’Ajuntament i dins de la capacitat normativa que ho 
permet regular, facilitar futurs mecenatges dins del municipi. S’han fet en altres ocasions 
per moltes coses. Jo recordo alguns d’antics que es van fer a base de donacions 
particulars per fer coses concretes, per exemple els orgues de Montserrat, en el poble. 
Penso que es podrien fomentar més activitats d’aquest tipus i penso que aquest punt que 
votem avui hauria de ser, com a mínim, una reflexió, obrir una reflexió sobre aquest tema 
i posar unes bases de futur pel municipi. Perquè al municipi hi ha gent de capacitat 
econòmica sobrada i que, segurament, amb uns al·licients o amb uns convenis o amb 
uns impulsos fets des de l’Ajuntament, doncs, podrien ajudar a fer petites millores fruit del 
mecenantge, que fins ara entenc que ha estat molt oblidat. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, Sr. Suñé  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies senyor alcalde. Volem felicitar el Govern. Creiem que és una molt bona 
notícia, rectificar és de savis. Nosaltres ja vam proposar en el seu dia fe això, vostès han 
fet la realitat, la proposta l’han fet realitat. Jo crec que val la pena dir-ho, ens satisfà, tot i 
que podia arribar amb un cert retard, però sempre és millor mai que tard. I, a més, jo crec 
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que arriba molt ben acompanyada d’una dotació econòmica molt ben negociada. Per tant, 
això també s’ha de posar damunt la taula. Ens satisfà aquest acord i ens satisfan les 
conseqüències que se’n derivaran. Al final el que importa és que farem justícia a un 
masnoví, el masnoví més internacional que tenim, que, sense no fer res, només el que ell 
sap fer, que és jugar al bàsquet, està donant ressò al nom del Masnou arreu on va, 
perquè cada vegada que esmenten el Ricky Rubio és el jugador del Masnou. I això crec 
que val la pena deixar-ho palès. Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sr. Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també votarem a favor de la proposta i ho farem tot i 
que, com ja hem manifestat en diferents ocasions, no som partidaris d’atorgar 
determinades distincions a persones que, sense discutir la seva vàlua i els mereixements 
encara són entre nosaltres. No obstant, en aquest cas, atès el caràcter de la proposta 
que, com s’ha escoltat, permetrà millorar la situació de l’actual pista esportiva, donat que, 
a més, aquesta millora es pot completar amb altres acords a incloure en el conveni que 
s’ha de redactar i que facin possible que Ricky Rubio doni suport a l’esport de base i que, 
a més a més, només parlem de donar nom a la pista, creiem que està justificat que el 
nostre vot sigui favorable. Al mateix temps, encoratgem el Govern que extremi a màxim la 
seva capacitat negociadora per tal d’aconseguir que el conveni sigui el més favorable 
possible als interessos de l’esport base del Masnou. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP alguna intervenció? Ciutadans, Sr. Avilés 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies. Bé, només per anunciar que el nostre vot serà positiu, com no podia ser d’una 
altra manera. Volia agrair les gestions que ha fet l’Ajuntament com la família del Ricky 
Rubio per la seva valuosa aportació desinteressada, que farà, doncs, que gaudim d’una 
pista de bàsquet amb millors condicions de les que tenim i, lògicament, sense que el 
municipi hi dediqui recursos. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sr. Matas 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, per part del nostre Grup doncs, també no pot ser d’una altra manera que votar 
favorablement en una qüestió com aquesta que, a més a més, quan era regidor d’Esports 
vam estar comentant vàries vegades. Per tant, és una iniciativa que hem d’agrair a la 
família i que pugi ser, també, no sols la família Rubio sinó, com deia el senyor Federico, 
un exemple per altres persones que vulguin apostar per l’esport. I, per tant, és un sector 
que es mereix qualsevol inversió, perquè al final, la finalitat de l’esport enriqueix, 
enriqueix els nanos i enriqueix les famílies i alhora és una mesura de cohesió social. Per 
tant, tot el que vingui per a l’esport és beneficiós per al nostre municipi. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 18 vots a favor i 2 vots d’abstenció. 
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Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C's (3 
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) s'absté. 
 
11. Rectificació de l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament del Masnou a 
31/12/2016 
 
La senyora Sílvia Folch llegeix la proposta següent: 
 
 “ 

1. En data 17 de desembre de 2014, per informe d’Intervenció núm. 95/2014, es va 
justificar la necessitat de contractar els serveis consistents en l’elaboració d’un 
nou inventari pels motius següents: 

 
“El reglament de patrimoni dels ens locals determina l’obligatorietat de tenir un 
inventari general consolidat. D’altra banda, la nova instrucció de comptabilitat, 
d’aplicació a partir del proper 1 de gener de 2015, dins dels criteris de registre o 
reconeixement comptable dels elements dels comptes anuals determina que els 
Actius s’han de reconèixer en el balanç i procedir a ala seva valoració. 
 
L’Ajuntament del Masnou disposa d’un inventari municipal, a data de 31/12/2012, 
aprovat pel Ple. No obstant, caldrà fer una reconsideració d’alguns termes, tot 
tenint en compte el canvi dels criteris comptables que entra en vigor a partir de 
l’1/1/2015, com ja s’ha dit abans. En conseqüència, és imprescindible contractar 
aquest servei, tot tenint en compte que el departament d’Hisenda, obligat a 
l’aplicació de la nova ICAL, no té mitjans personals i materials per portar-ho a 
terme.(...)” 

 
2. La Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de desembre de 2014, va aprovar 

l’expedient per a l’adjudicació del contracte de serveis d’elaboració de l’inventari 
municipal de béns i drets de l’Ajuntament del Masnou. 
 

3. El Ple de l’Ajuntament, en data 26 de gener de 2017, va aprovar l’inventari general 
de béns i drets a data 31 de desembre de 2015. 

 
Normativa d’aplicació 
 

- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques 
(LPAP).  

- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni 
dels ens locals. 

- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- 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 (TRLMRLC).  

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar la rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament del 
Masnou actualitzat a data 31 de desembre de 2016.  
 
Segon. Trametre còpia de l’esmentat inventari, degudament autoritzat pel secretari de la 
Corporació, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la 
Subdelegació de Govern. 
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Tercer. Publicar-ho al Portal de Transparència de l’Ajuntament del Masnou.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha alguna intervenció al respecte, senyor Màxim Fàbregas té la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres vàrem demanar a la Comissió Informativa una 
informació complementària sobre quines havien estat les modificacions de l’inventari que 
no eren conseqüència de l’aplicació de les modificacions normatives i aquesta informació, 
llevat que estigui equivocat, no ens ha estat facilitada i aquesta mancança no ens ha 
permès poder estudiar la proposta amb deteniment, per la qual cosa el nostre Grup 
votarà abstenció. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs, si els sembla, passaríem a la votació 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 16 vots a favor i 4 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C's (3 
regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal d'ICV-EUiA-E (2 regidors) i la CUP-PA (2 regidors) s’abstenen. 
 
12. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions a entitats a atorgar pel procediment de concurrència competitiva 
 
La senyora Neus Tallada llegeix la proposta següent: 
 
“Vist el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, en 
relació amb les subvencions que atorguen administracions públiques. 
 
Vist que, segons la normativa esmentada, l’atorgament de subvencions s’ha de fer, amb 
caràcter general, seguint els principis de publicitat, transparència, concurrència, 
objectivitat, igualtat i no-discriminació. 
 
Vist l’informe del Gerent municipal, de data 11 d’octubre de 2017, en què proposa 
l’aprovació de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
municipals a entitats, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva. 
 
Vista l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, aprovada pel Ple 
en sessió de data 22 de desembre de 2010. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. APROVAR inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions municipals a entitats, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva, 
d’acord amb el text que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
Segon. SOTMETRE aquestes bases específiques a informació pública per un termini de 
30 dies hàbils, mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al tauler 
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d’edictes electrònic de l’Ajuntament (e-Tauler) i al portal de transparència del web 
municipal, als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions, si s’escau. El termini 
d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de 
l’anunci al BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar a l’Àrea de Comunitat i Persones de l’Ajuntament del 
Masnou, situat al 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. CONSIDERAR aprovades definitivament aquestes bases específiques en el cas 
que no es presenti cap al·legació o reclamació, sense necessitat de cap tràmit ulterior i 
procedir a continuació a la publicació del text íntegre al BOPB.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Queden esmenes vives en aquest Plenari? Per part d’Iniciativa, Sr. Màxim 
Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí. Nosaltres hem presentat quatre esmenes a les bases. Les dues primeres són a 
l’article 10 i fan referència a la composició de la comissió de valoracions. En les esmenes 
proposem que en formin part, com a vocal, el tècnic d’Ensenyament i, com a membres, 
dos regidors o regidores de l’oposició amb veu i sense vot. La tercera esmena fa 
referència a la valoració de les activitats generals i proposa augmentar la valoració 
proposada per al criteri corresponent a l’aportació de recursos de l’entitat per al 
desenvolupament de les activitats, passant de 10 a 20 punts. I, per equilibrar la 
puntuació, reduir la puntuació d’altres tres criteris. I la quarta fa referència a les activitats 
esportives ─és una esmena que té uns quants apartats─, la part més important per a 
nosaltres és la que proposa augmentar la proporció de l’esport femení, segregant aquesta 
actuació del criteri que proposava el Govern, i també afegir un apartat nou que atorgui 
puntuació a aquelles activitats que tinguin una continuïtat amb les realitzades en anys 
anteriors. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la ponent, Sra. Tallada 
 
La Sra. Neus Tallada 
 
Moltes gràcies. També haig de dir que hi havia dues esmenes del PSC que les hem 
incorporat.  
 
Per part de les d’Iniciativa, hem estat fent intercanvi d’opinions, jo li volia argumentar el fet 
que demanava el tècnic d’Ensenyament com a part d’aquest òrgan. No podíem acceptar 
com a part només el tècnic d’Ensenyament perquè d’aquesta manera estàvem excloent 
altres tècnics dels quals, com el d’Igualtat, el de Salut, el d’Acció Cívica o d’altres 
departaments que també haurien d’estar inclosos. Quant als regidors de l’oposició, el que 
li hem ofert transaccionar era informar tots els regidors, no només dos de l’oposició, sinó 
a tots en Comissió Informativa abans de ser aprovat per Junta de Govern. 
 
Pel que es tracta als diferents punts, les puntuacions, bé, entra en diferents valoracions 
de les puntuacions, no hi hauria problema amb la puntuació. Només un punt on el regidor 
volia que tinguéssim en compte la valoració de la documentació presentada per justificar 
la subvenció. Creiem que l’expedient és un expedient per un termini anual. L’expedient, la 
subvenció es dona en un any i aquell expedient es tanca aquell mateix any i no creiem 
oportú haver de valorar la documentació presentada d’un any per demanar la subvenció 
l’any següent, potser la directiva de l’entitat ha canviat o tenen un altre criteri o demanen 
una altra cosa diferent al que havien demanat fins ara. En les altres puntuacions passa el 
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mateix, també hi ha el mateix punt de valoració de documentació que la resposta és la 
mateixa. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Com quedaria? Vostè acceptaria alguns dels suggeriments que es fan, Sr. Màxim 
Fàbregas? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Bé, la primera cosa que ha de saber el públic és que la proposta ha arribat aquest migdia, 
per correu electrònic, i llavors teníem molta feina damunt la taula. Jo l’he rebuda, he 
consultat la meva companya i hem dit que si l’alternativa era caixa o faixa nosaltres no 
podíem acceptar les esmenes que se’ns plantejaven com a transaccionals perquè 
transaccionar és canviar unes per les altres i, llavors, si acceptàvem les esmenes que ens 
proposava el Govern, una part de les nostres, que creiem que eren molt importants, 
quedaven rebutjades. Per tant, no acceptem la transacció, ja li ho he dit per correu 
electrònic i mantenim el redactat de les nostres.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna qüestió a plantejar, Sra. Tallada? 
 
La Sra. Neus Tallada 
 
No, res més, doncs que no les acceptem 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, per tant obriríem torn de paraules, senyor De las Heras. Ai, perdó, 
fem la votació. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 10 vots en contra, 4 vots a favor i 6 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) hi voten 
en contra. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Obrim torn de paraules. Sr. De las Heras 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Defensar que nosaltres votarem favorablement a la proposta. Així i tot, el nostre sí té un 
punt crític, com he comentat en altres ocasions, el tema de subvencionar les entitats és 
correcte, ens sembla bé, però el que no ens sembla, ens sembla que és una feina que no 
s’està fent de l’Ajuntament perquè no hi ha iniciativa ni voluntat de fer-ho, és fomentar 
l’autosuficiència financera de les entitats, o sigui: hi ha les dues coses són compatibles, 
podem subvencionar, hem de subvencionar, hem d’entrar a fer repartiments per temes 
puntuals, però també és obligació, entenc jo, de l’Ajuntament de fomentar d’alguna 
manera, entre cometes, exigir, demanar a les entitats, també plans per buscar el que 
sigui el tema de l’autosuficiència financera, via associats, via quotes, via revistes, via 
venda de marxandatge, etc. I altres vies, cadascú trobarà la seva. Penso que és una 
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fórmula que seria correcta i també d’aquesta manera cada entitat es responsabilitzaria 
encara més de la de seva, del seu patrimoni, dels seus ingressos financers. És una forma 
d’incentivar la via privada i no fer-ho dependre sempre, com és ‘tirar’ de la subvenció de 
la via pública. Hem de mirar que els d os vessants estiguin equilibrats i el que estic 
comentant jo està a zero i penso que aquí hi ha un buit important, com he comentat altres 
vegades, que no s’està fent des d’aquest Ajuntament. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, Sra. González 
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, bona nit. Bona nit a tothom. Només volia agrair les incorporacions de les 
esmenes que es van presentar en Comissió Informativa. Estava en la línia, una mica, 
d’algunes de les esmenes presentades per Iniciativa i, en tot cas, esperem que sigui en 
benefici de totes les persones i entitats o comunitats que demanin aquestes subvencions. 
Gràcies 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part d’Iniciativa 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, nosaltres votarem en contra de la proposta. Creiem que les esmenes que hem 
presentat, si s’haguessin acceptat, haguessin suposat una millora important de les bases 
i, per tant, el seu rebuig justifica de manera suficient el nostre vot negatiu. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP alguna intervenció? Ciutadans? Per part del Partit 
Demòcrata tampoc? Doncs, Sra. Tallada alguna intervenció? 
 
La Sra. Neus Tallada 
 
Només volia agrair els vots favorables a la proposta. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord. Doncs passaríem a la votació 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 18 vots a favor i 2 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C's (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
El Grup Municipal d'ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota en contra. 
 
13. Declaració d’utilitat pública o interès social de les oficines de l’Associació 
síndrome d’Asperger del Maresme situades en el local 2.2. del carrer d’Agricultura, 
16-18 del Masnou 
 
La senyor Sílvia Folch llegeix la proposta següent: 
 
“Vist que en data 24 de febrer de 2017, el senyor (.../...), en representació de l’Associació 
síndrome d’Asperger del Maresme, amb el NIF: G-65064628, va presentar una declaració 
responsable d’obertura per a la legalització de les oficines de l’associació esmentada en 
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el local 2.2 del carrer d’Agricultura, 16-18 del Masnou, amb referència cadastral 
4327208DF4942N0101P4 i amb número d’expedient d’activitats 17/2017. 
 
Atès que per escrit de data 27 de febrer de 2017, la senyora (.../...), en representació de 
l’Associació síndrome d’Asperger del Maresme, va sol·licitar l’exempció del 100% de les 
taxes d’obertura per ser una associació sense ànim de lucre, essent la seva tasca el 
foment de la defensa i protecció d’infants, adolescents i adults, afectats per la síndrome 
d’asperger i TEA (trastorn de l’espectre autista), i posant de manifest que la mateixa es 
troba inscrita en el Registre d’Entitats del Masnou. 
 
Atès que l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències, comunicacions prèvies, 
declaracions responsables i controls posteriors a l’inici de les activitats estableix en el seu 
article 4t apartat L) que gaudiran d’una reducció del 100% sobre la quota de la taxa les 
associacions de la vila del Masnou que hagin estat declarades d’utilitat pública o que 
siguin reconegudes d’interès social i que acreditin que reuneixen els requisits següents: 
 

a) Que estiguin inscrites al Registre d’entitats i col·lectius municipals. 
b) Que tinguin una finalitat estatutària orientada a la satisfacció d’interessos que 

transcendeixin als dels mateixos associats i associades. 
c) Que realitzin habitualment i preferentment actuacions en benefici de terceres 

persones. 
d) Que l’establiment o local objecte de la taxa es destini al desenvolupament 

d’activitats pròpies de la seva finalitat associativa d’interès públic o social. 
 
Atès que el mateix article posa de manifest que la sol·licitud per rebre la reducció del 
100% de la taxa haurà de rebre l’informe favorable dels serveis tècnics municipals i la 
reducció haurà de ser aprovada per acord de l’òrgan competent, previ informe favorable 
de la Comissió Informativa de Serveis Generals. 

 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal amb data 16 de març de 2017, en el qual 
posa de manifest que es pot procedir a concedir l’exempció de les taxes d’obertura. 
 
Vist l’informe emès per la cap d’Urbanisme, Activitats, Obres i Projectes amb data 20 
d’octubre de 2017. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En ús de les atribucions conferides a la Corporació municipal, es proposa l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer. Declarar l’Associació síndrome d’Asperger del Maresme, amb el NIF: G-
65064628, la qual desenvolupa la seva activitat en el local 2.2 del carrer d’Agricultura, 16-
18 del Masnou, d’utilitat pública o interès social, d’acord amb els informes emesos per 
l’enginyera municipal i per la cap d’Urbanisme, Activitats, Obres i Projectes. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la interessada.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Doncs passem a la votació 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C's (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Continuaríem amb l’ordre del dia. Ara entraríem, faríem el debat conjunt, després faríem 
les votacions separades del punt 14, 15, 16, 17 i 18. Es tot el paquet referit a Sorea. 
 
Es procedeix a fer una votació conjunta dels punts 14, 15, 16, 17 i 18. 
 
14. Aprovació inicial del Pla director d’abastament d’aigua potable al municipi del 
Masnou 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Vaig a començar a desgranar cadascun dels següents 5 punts. 
Volia comentar que aquest 5 punts els presentaré jo, però que en realitat, el fet que els 
presenti jo són fruit del canvi que hi ha hagut al Govern aquesta setmana. Aquí vull agrair 
públicament, perquè així consti en acta, la feina que ha fet des de fa mesos si no fins i tot 
més d’un any, el regidor Romà López, diguem-ne, que ens ha portat al dia d’avui portar 
tot un reguitzell de punts relacionats amb el subministrament d’aigua potable al Masnou. 
Fruit d’aquesta feina, hem aconseguit portar a aprovació avui un Pla director 
d’abastament d’aigua per millorar la xarxa actual d’aigua, vincular aquest Pla director a un 
fons de reversió dotat amb 1,6 milions d’euros i, a part, una partida extraordinària, també, 
de 226.000 € que també serviran per executar les obres previstes en el Pla director. Per 
tant, el meu agraïment al regidor, també vull agrair tota la feina que ha fet l’equip tècnic, 
especialment el secretari, interventor, enginyera municipal i també la tècnica de Medi 
Ambient, així com altre personal de l’Ajuntament. I passo ja a la primera proposta. 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“En data 25 de gener de 2016, SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, 
S.A.U, en endavant SOREA, va presentar, com a concessionària del servei d’aigua 
potable del municipi, una proposta de Pla Director d’abastament d’aigua potable al 
municipi del Masnou. 
 
L’objecte del pla director és analitzar l’abastament d’aigua potable al municipi, realitzar 
una anàlisi de l’evolució previsible de les necessitats globals d’aigua i definir els eixos de 
creixement i millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable. En el pla director es 
defineixen les actuacions necessàries per al correcte funcionament del servei, de les 
quals, en base la valoració tècnica realitzada, es consideren com a prioritàries les 
següents:  
 

 CONNEXIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES D’ARAGÓ 

 RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ DE LA 
URBANITZACIÓ DE SANTA MADRONA 

 RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES DE CAN BARRERA 

 MILLORA DE LA XARXA DE L’ESPAI COMÚ DELS BLOCS DE C./ AMETLLERS 
I C./ CAN MANDRI 

 NOUS HIDRANTS PROPOSATS (FASE 1) 

 EXECUCIÓ DE LA CANONADA DE BUIDAT DEL DIPÒSIT NOU 

 MINIMITZACIÓ D’AVARIES 

 ELIMINACIÓ DEL DIPÒSIT MEIÀ BAIX 

 ADEQUACIÓ DIPÒSIT DEL CEMENTERI 
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Aquestes actuacions prioritàries s’han estudiat amb més deteniment, tant per part de 
l’Ajuntament com per la concessionària, que va presentar nous plànols i pressupostos en 
data 17 de maig de 2017.  
 
Vist l’informe favorable de l’enginyera municipal de data 1 de setembre de 2017. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. APROVAR inicialment el Pla Director d’abastament d’aigua potable al municipi 
del Masnou.  
 
Segon. SOTMETRE a informació pública el present acord i el text del Pla Director 
d’abastament d’aigua potable al municipi 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, 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 Medi Ambient de l’Ajuntament del 
Masnou, avinguda del Maresme núm. 5 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, el Pla Director d’abastament d’aigua potable al municipi 
del Masnou que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament sense necessitat 
de cap tràmit ulterior.  
 
Quart. NOTIFICAR aquest acord a Sorea.” 
 
15. Addenda del contracte entre l’Ajuntament del Masnou i SOREA per al servei de 
subministrament d’aigua del municipi 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“En la sessió de Ple de l’Ajuntament de 26 d’octubre de 1972 es va adjudicar el contracte 
definitiu d’abastament d’aigua potable a l’empresa Societat Regional de Abastament 
d’Aigües, s.a. ( en endavant, SOREA) per un termini de 30 anys.  
 
En data 21 de gener de 1999 el Ple de la Corporació va aprovar una pròrroga del 
contracte per a la gestió del servei municipal d’aigua potable fins al 26 d’octubre de 2022, 
a fi de d’assolir l’amortització i reversió de les aportacions efectuades pel concessionari 
per a la renovació i millora de les instal·lacions del servei de la part alta del nucli antic i 
garantir l’equilibri econòmic de la concessió.  
 
Donades les implicacions que té un contracte a tant llarg termini i el temps transcorregut 
des dels seus inicis, en data 10 de març de 2015 es va sol·licitar a través del Catàleg de 
serveis 2015 de la Diputació de Barcelona un ajut tècnic per a la realització d’una 
auditoria del servei de proveïment d’aigua potable. Aquest ajut es va adjudicar i l’auditoria 
la va realitzar l’empresa SB Ambiaudit, SL per encàrrec de la Diputació de Barcelona. 
  
En data 17 de març de 2016 el Ple de la Corporació Local va aprovar l’inici d’un expedient 
de fiscalització del contracte de gestió de servei públic del servei d’abastament d’aigua 
potable, en base a l’auditoria realitzada. 
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En data 23 de maig de 2016 SOREA va presentar al·legacions a l’auditoria presentada, 
que es van resoldre en el Ple de la Corporació Local de data 27 d’abril de 2017. En 
aquest, es va determinar que el fons de reversió a data 31 de desembre de 2016 estava 
dotat d’1.664.177,88€. 
  
En data 6 de juny de 2017 SOREA va presentar un recurs de reposició contra l’acord 
plenari, que es va resoldre en el Ple de data 20 de juliol, en el qual, tal com s’indicava a 
l’informe d’intervenció 28/2017 de 5 d’abril de 2017, l’aplicació de l’import acumulat com a 
fons de reversió a data 31 de desembre de 2016 s’hauria d’articular a través de 
l’aprovació d’una addenda del contracte actual i que, en cas de no formalitzar-se, s’hauria 
de lliurar a l’Ajuntament en finalitzar el contracte. 
 
Vist l’informe favorable de la tècnica de Medi Ambient de data 26 d’octubre de 2017.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’addenda del contracte que es concreta en el “Conveni entre 
l’Ajuntament del Masnou i SOREA per a la modificació de l’estructura tarifària del servei 
municipal de subministrament d’aigua potable”, en el que s’afecta el fons de reversió 
acumulat fins a data 31 de desembre de 2016 a l’execució d’obres de millora o renovació 
de les instal·lacions del servei municipal d’aigua.  
 
Segon. Facultar l’alcalde per a la seva signatura. 
 
Tercer. Notificar el present acord a Sorea. 
 
Quart. Publicar l’addenda al perfil del contractant de l’Ajuntament del Masnou.” 
 
16. Finalització de la prestació del servei d'abastament d'aigua per part d'Aigües 
Aragó CB 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“El municipi del Masnou compta en l’actualitat amb dues empreses subministradores 
d’aigua: AIGÜES ARAGÓ, CB, que dóna servei de manera privada a aproximadament 
237 abonats, i SOREA SAU, que té una concessió municipal des del 1972 i que dóna 
servei a la resta del municipi.  
 
L’empresa AIGÜES ARAGÓ, CB es dedica concretament al subministrament d’aigua 
potable al carrer Sant Miquel, 105, 107, 109, 111, l’avinguda Joan XXIII, 19 i el carrer 
Navarra, 66-68, des de la construcció d’aquests edificis. L’aigua que se subministra prové 
de tres pous de la seva propietat amb concessió administrativa concedida als senyors 

(.../...),(.../...) i (.../...) per la Junta d’Aigües de la Generalitat de Catalunya amb 

referència S139/02199500717.  
 
L’empresa AIGÜES ARAGÓ, CB ha posat de manifest la seva voluntat de finalitzar la 
prestació privada del subministrament domiciliari d’aigua potable que fins a la data venia 
realitzant a les finques abans esmentades.  
 
L’Ajuntament, com a titular del servei públic obligatori de subministrament domiciliari 
d’aigua potable, de conformitat amb l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, assumirà la prestació a aquestes finques 
mitjançant el seu gestor actual SOREA.  
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En finalitzar el servei d’AIGÜES ARAGÓ, CB la xarxa i els altres elements adscrits al 
servei possessió de l’empresa passaran a ser propietat de l’Ajuntament del Masnou, 
exceptuant els pous, que continuaran pertanyent a la família Aragó.  
 
El servei d’AIGÜES ARAGÓ, CB finalitzarà, a tots els efectes, el dia 31 de desembre de 
2017 i l’Ajuntament del Masnou, mitjançant el gestor del servei SOREA, assumirà la 
prestació del servei a partir del dia 1 de gener de 2018.  
 
Cal formalitzar els detalls de la finalització de la prestació privada del servei d’abastament 
d’aigua per part d’Aigües Aragó CB amb l’Ajuntament del Masnou a través d’un conveni.  
 
Vist l’informe favorable de la tècnica de Medi Ambient de data 26 d’octubre de 2017.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Aprovar el conveni de finalització de la prestació privada del servei d’abastament 
d’aigua per part d’Aigües Aragó CB amb l’Ajuntament del Masnou.  
 
Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni.  
 
Tercer. Notificar el present acord a les empreses Aigües Aragó CB i Sorea SAU. 
 
Quart. Publicar el conveni al Portal de transparència de l’ajuntament, en compliment del 
que estableix l’art. 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de setembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.” 
 
17. Conveni entre l’Ajuntament del Masnou i SOREA per l’execució d’obres de 
millora de la xarxa del servei municipal de subministrament d’aigua potable 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“En data 26 d’octubre de 2017, la tècnica de Medi Ambient ha emès un informe en el qual 
indica:  
 
En la sessió de Ple de l’Ajuntament de 26 d’octubre de 1972 es va adjudicar el contracte 
definitiu d’abastament d’aigua potable a l’empresa Societat Regional de Abastament 
d’Aigües, s.a. ( en endavant, SOREA) per un termini de 30 anys.  
 
En data 21 de gener de 1999 el Ple de la Corporació va aprovar una pròrroga del 
contracte per a la gestió del servei municipal d’aigua potable fins al 26 d’octubre de 2022, 
a fi de d’assolir l’amortització i reversió de les aportacions efectuades pel concessionari 
per a la renovació i millora de les instal·lacions del servei de la part alta del nucli antic i 
garantir l’equilibri econòmic de la concessió.  
 
Donades les implicacions que té un contracte a tant llarg termini i el temps transcorregut 
des dels seus inicis, en data 10 de març de 2015 es va sol·licitar a través del Catàleg de 
serveis 2015 de la Diputació de Barcelona un ajut tècnic per a la realització d’una 
auditoria del servei de proveïment d’aigua potable. Aquest ajut es va adjudicar i l’auditoria 
la va realitzar l’empresa SB Ambiaudit, SL per encàrrec de la Diputació de Barcelona.  
 
En data 17 de març de 2016 el Ple de la Corporació Local va aprovar l’inici d’un expedient 
de fiscalització del contracte de gestió de servei públic del servei d’abastament d’aigua 
potable, en base a l’auditoria realitzada.  
 
En data 23 de maig de 2016 SOREA va presentar al·legacions a l’auditoria presentada, 
que es van resoldre en el Ple de la Corporació Local de data 27 d’abril de 2017. En 
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aquest, es va determinar que calia requerir a SOREA la quantitat de 178.776€ 
corresponent a la suma de saldos a favor de l’Ajuntament corresponents a despeses de 
personal, despeses de tractament i anàlisi, despeses generals, despeses financeres i 
amortització d’inversions en el període 2013- 2015. Es va aprovar que aquest import 
quedaria afectat a la prestació del servei.  
 
En data 6 de juny de 2017 SOREA va presentar un recurs de reposició contra l’acord 
plenari, que es va resoldre en el Ple de data 20 de juliol, en el qual, tenint en compte la 
informació facilitada pel concessionari, es va fixar que l’import de la suma de saldos a 
favor de l’Ajuntament era de 226.583€ en comptes de 178.776€.  
 
Donat que aquest import està afectat al servei, es proposa que es destini a obres de 
millora de la xarxa municipal de subministrament d’aigua potable. 
  
La tècnica informa favorablement l’esborrany del conveni entre l’Ajuntament del Masnou i 
SOREA per l’execució d’obres de millora de la xarxa del servei municipal de 
subministrament d’aigua potable, i en proposa la seva aprovació pel Ple de l’ajuntament.  
 
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 l’addenda del contracte que es concreta en el “Conveni entre 
l’Ajuntament del Masnou i SOREA per a l’execució d’obres de millora de la xarxa del 
servei municipal de subministrament d’aigua potable”.  
 
Segon. Facultar l’alcalde per a la seva signatura.  
 
Tercer. Notificar el present acord a Sorea.  
 
Quart. Publicar l’addenda al perfil del contractant de l’Ajuntament del Masnou.” 
 
18. Expedient de revisió de tarifes del Servei Municipal de Subministrament d’Aigua 
del municipi del Masnou pel període d’octubre de 2017 a setembre de 2018 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas llegeix la proposta següent: 
 
“Vist que el Ple de la corporació, en la sessió del 26 d’octubre de 1972, va adjudicar el 
servei municipal d’abastament d’aigua potable a SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SA, per un període de trenta anys. El contracte es va signar en 
data 4 de gener de 1973. 
 
Vist que el Ple de la corporació, en la sessió del 21 de gener de 1999, va establir una 
ampliació del termini de concessió i va incloure determinades modificacions sobre les 
condicions inicials, de manera que el nou termini de finalització de la concessió és el 26 
d’octubre del 2022. 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en la sessió del 26 de novembre de 2010, va aprovar 
la revisió de les tarifes, que implicaven un increment de la quota fixa del servei i de la 
conservació dels comptadors, i va deixar al mateix nivell del 2009 la part corresponent al 
preu de subministrament. 
 
Vist que el Ple de la corporació, en sessió de 18 d’octubre de 2012, va aprovar les tarifes 
del servei de conformitat amb l’estudi econòmic presentat per la concessionària. 
 
Vist que les tarifes actualment vigents van ser aprovades per la Comissió de Preus de 
Catalunya per a la seva aplicació a partir del 7 de febrer de 2014. 
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Atès que des d’aleshores s’han produït canvis, tant externs com interns, que afecten 
l’equilibri econòmic de la contracta. 
 
Atès que a la clàusula 8.1. del contracte signat entre l’Ajuntament del Masnou i SOREA 
en data 4 de gener de 1973 s’estableix l’obligació per part de la corporació de mantenir 
en tot moment l’equilibri econòmic del servei mitjançant la tarifa adequada, revisant i 
aprovant en cada moment la que sigui suficient per assolir aquesta finalitat. 
 
Vist que SOREA va presentar, en data 20 de setembre de 2017 i amb número registre 
2017/010087, una memòria i un estudi econòmic per a la determinació de les tarifes del 
servei de subministrament d’aigua potable del Masnou (El Maresme). 
 
Vist l’informe d’Intervenció 71/2017, que indica que la revisió de les tarifes sol·licitada no 
s’ajusta a la normativa vigent i a les condicions del contracte per manca de motivació de 
l’increment de despeses proposat per la concessionària, ja que es considera que 
l’adjudicatari té la possibilitat de retribuir-se mitjançant l’import de les tarifes actualment 
vigents, a fi de mantenir l’equilibri econòmic financer de la concessió. 
 
Vist que es deixa de consignar cap import a l’estructura de despeses del servei municipal 
de subministrament d’aigua en concepte de fons de reversió amb efectes de 31 de 
desembre de 2016. 
 
Vist que l’òrgan competent és el Ple, per majoria simple, d’acord amb l’establert al Decret 
149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimentals dels preus autoritzats i 
comunicats. 
 

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. Desestimar la sol·licitud presentada en data 20 de setembre de 2017 per 
l’empresa Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA (SOREA), en relació amb 
la revisió de tarifes vigents a l’actualitat relatives a la venda d’aigua i a la conservació dels 
comptadors, que queden fixades progressivament en els imports que s’especifiquen a 
continuació:  
 

Tarifa entre l’1 d’octubre del 2017 i el 30 de setembre del 2018:  
 

a) Tarifes de venda d'aigua     

Quota fixa de servei   

 (En funció del consum de cada 
període de facturació, amb 
l'aplicació d'una quota com a 
mínim)     

Ús domèstic     

Fins a 500 l/dia 5,63 €/uc/mes 

De 500 a 750 l/dia 6,68 " 

Excessos de 750 l/dia 9,28 " 

Tarifa social (*) 0,00  “ 

Ús industrial i general   

 (Per cada 1.000 l/dia o fracció de 
cabal consumit en cada període de 
facturació, amb l'aplicació d'una 
quota com a mínim) 9,88 €/uc/mes 
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Preu del subministrament    

 Ús domèstic (**) (***)   

  Fins a 9 m3/uc/mes  0,3904 €/m3 

 De 9 a 15 m3/uc/mes  0,8212 " 

 De 15 a 18 m3/uc/mes  1,1154 " 

 Excés de 18 m3/uc/mes  1,5429 " 

 Fuites internes 0,4242 “ 

Ús industrial 0,9666 " 

Usos generals 1,7351 " 

 

(*) Tarifa social 
S’aplicarà la tarifa social als usuaris que tinguin reconeguda per part de l’ACA la tarifa 
social del Cànon de l’Aigua 
(**) Fuites internes 
En el cas de fuites internes dels usuaris domèstics, una vegada verificada la seva 
existència, s'aplicarà la tarifa indicada al consum que excedeixi del volum mig facturat 
en el mateix període dels dos anys anteriors, sempre i quan no s’hagi produït cap altra 
fuita en aquest període de temps. 
(***) A les unitats de convivència de més de 3 membres que tinguin reconeguda per 
part de l’ACA aquesta condició, se’ls ampliaran els tres primers trams de consum en 3, 
2 i 2 m3, respectivament, al mes per cada membre addicional que superi els tres. 

 

b) Conservació de comptadors     

Comptadors     

Fins a 13 mm 0,68 €/mes 

 De 15 mm 0,80 " 

 De 20 mm 0,93 " 

 De 25 mm 1,17 " 

 De 30 mm 1,88 " 

 De 40 mm 2,62 " 

 De 50 mm 5,15 " 

 De 65 mm 6,60 " 

 De 80 mm 8,17 " 

      

c) Drets de connexió     

Els mateixos vigents a l'actualitat.     

 Ús domèstic     

 Comptador fins a 13 mm 102,47 

  Comptador de 15 mm 153,38 

  Comptador de 20 mm 233,37 

  Ús industrial     

Als comptadors fins a 20 mm se'ls apliquen les mateixes quanties que a l'ús domèstic, i 
per als diàmetres superiors, s'apliquen quanties superiors proporcionalment al 
diàmetre del comptador 
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Aquests tarifes s’apliquen a partir de l’1 d’octubre d’enguany. 
 
Segon. Notificar el contingut d’aquest acord a la Sociedad Regional de Abastecimiento 
de Aguas, SA (SOREA) i a la Comissió de Preus.” 
 
El Sr Joaquim Fàbregas 
 
Pel que fa a aquesta darrera proposta, les tarifes, des de l’octubre del 2017 fins al 
setembre del 2018, en la proposta que va fer arribar Sorea a l’Ajuntament preveia un 
increment, crec recordar, que era aproximadament del 5 % i que, bé, d’acord amb 
l’informe, a més, des d’Intervenció s’ha vist que no procedeix i, per tant, la proposta és de 
congelar les tarifes. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Joaquim Fàbregas, per l’exposició d’aquests 5 punts. Abans de 
passat al debat, no sé si hi ha alguna esmena presentada? Per part del Sr. Màxim 
Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Per part del Grup municipal d’ICV- EUiA, les esmenes, em refereixo. Bé, nosaltres 
compartim la voluntat del Govern de limitar els ingressos de Sorea per aplicació de les 
tarifes. No obstant, hem presentat 4 esmenes en relació amb l’ús domèstic. La primera 
proposa afegir un tram més als 4 trams actuals. Un tram que és per als consums de fins a 
6 m3 per unitat de convivència i més, i aquest tram permetria que les famílies que 
consumeixin menys paguin una tarifa més baixa. La segona i la tercera proposen ampliar 
els metres cúbics que poden consumir les famílies en aquests trams anteriors en funció 
del nombre de membres de la família i també en funció que algunes persones que formen 
part de la unitat familiar siguin persones amb un grau de disminució superior al 75 % o bé 
que tinguin un nivell 3 de dependència reconegut. En aquest cas darrer, cada una 
d’aquestes persones, tant en el cas de la disminució com en el cas de la dependència, 
computarien a l’hora de determinar el nombre de membres de la unitat familiar per dues 
persones en lloc d’una. Són actuacions que estan fent altres municipis, com per exemple 
l’Ajuntament de Barcelona. I la quarta, perquè Sorea no s’enfadi, el que plantegem és 
que, ja que aquestes tres esmenes inicials, si s’aprovessin, podrien significar relativa 
minva d’ingressos per l’aplicació de les tarifes a Sorea, que les tarifes es modifiquin per 
garantir que els ingressos de Sorea per tarifes siguin aquells que l’interventor ha 
reconegut que poden tenir. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, Sr. Màxim Fàbregas, el portaveu d’ICV-EUiA ─ho he dit bé?─ moltes 
gràcies.  
 
Sr. Quim Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Vull agrair al Sr. Màxim Fàbregas les esmenes perquè crec que 
són, que poden aportar, però la veritat és que, diguem-ne, afecten de ple l’escala tarifària 
que tenim, que es proposa aprovar. Incorporar un nou tram fins a 6 m3 vol dir que tots els 
altres trams s’han de revisar a l’alça per compensar el menys ingrés que tindria l’empresa 
prestadora del servei, diguem-ne, per aquest primer tram. La veritat és que, ho he 
comentat abans amb el senyor alcalde. Hi ha voluntat per part del Govern d’analitzar 
aquestes esmenes en profunditat, la veritat és que amb una setmana tenim, bé, el temps, 
jo crec que és insuficient per trobar, diguem-ne, una escala tarifària que pugui compensar 
aquest nou tram així com les altres mesures que es proposen a la segona esmena i, per 
tant, la nostra proposta del Govern seria votar-hi en contra, tot i que, tal com he comentat, 
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entenem que l’esmena o les esmenes presentades, diguem-ne, poden suposar una 
millora. També vull comentar, per exemple, ja per puntualitzar un tema, quan està parlant 
d’incorporar un tram de fins a 6 m3 això vol dir que el consum d’aquell habitatge hauria de 
ser màxim de 200 litres al dia. Actualment, una família de tres persones és impossible 
que tingui un consum de menys de 200 litres al dia. Un consum baix s’estipula de l’ordre 
de 123 litres al dia. Per tant, d’aquest primer tram, probablement, els que se n’acabarien 
beneficiant més seria qui tingués pisos buits, qui tingués locals buits o famílies o 
habitatges que hi hagués només un habitant, diguem. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, doncs. Manté les esmenes Sr. Màxim Fàbregas? Sí, doncs passaríem a 
votar les esmenes. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 6 vots en contra, 4 vots a favor i 10 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) hi voten 
en contra. 
Els grups municipals de C's (3 regidors), CUP-PA (2 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Obriríem el torn de paraula respecte a aquests 5 punts que avui hem plantejat des del 
Govern. Sr. De las Heras, té la paraula. 
 
El Sr. Federico del las Heras 
 
Sí. Seré breu perquè el tema és molt llarg i es porta treballant des de l’Ajuntament i des 
dels Serveis Tècnics. Estem d’acord a tenir un Pla director. Penso que ens tocava. Del 
que s’ha comentat aquí, bé, ens quedem, s’absorbeix Aigües Aragó, s’adeqüen les 
tarifes, es fan unes inversions i hi ha un punt que ha passat aquí una mica, que ha 
comentat el Sr. Fàbregas, que tothom sap, ha parlat del fons de reversió. Bé, que són uns 
diners, de fet, que té, que podrem destinar en els propers anys a una inversió important 
en el que és la infraestructura. Fruit de tots aquests estudis que s’han fet per al 
subministrament, la millora del subministrament d’aigua, doncs, això és una millora entre 
cometes invisible, però són millores substancials per als habitants del Masnou perquè són 
inversions que donen qualitat d’un servei a llarg termini. Hauríem de pensar que 
possiblement el servei d’aigua, que fins ara ens està subministrant Sorea, pogués ser 
també gestionat d’una altra forma des d’aquest Ajuntament. En tot cas, amb els números i 
els estudis que s’han fet envers tot això potser és un tema que haurem de començar a 
plantejar més aviat que no més tard. La concessió s’acaba, doncs, amb el 22 i aquests 
temes no es poden fer en els últims mesos, haurem de pensar-los, com a mínim, un 
parell o tres anys abans. Segurament no ens tocarà ja quasi en aquest mandat, però és 
un punt interessant, com a mínim, per tenir-lo en compte per qui vingui després de 
nosaltres al Masnou. Per part nostra, el que hem comentat. Votarem favorablement a tots 
els punts. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, Sr. De las Heras. Per part del Grup Socialista, Sra. González. 
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La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit, doncs bé, en primer lloc, nosaltres, el Grup Socialista, 
vam demanar a la Comissió Informativa, un informe detallat de les obres que es 
plantejarien dintre del contracte que s’establia amb Sorea per les diferents reparacions 
que s’havien de fer. Aquest informe se’ns va lliurar amb temps, es va lliurar amb un 
informe molts exhaustiu i molt ben explicat. I per aquest fet volem agrair especialment la 
tasca que ha fet el Servei Tècnic de l’equip i el Sr. Roma López pel seguiment durant tot 
aquest temps amb el tema del servi d’aigües. També vull recordar l’Equip de Govern que 
fa un temps, uns mesos, un any es va demanar de fer un estudi de valoració que fos previ 
a la finalització de la concessió del servei d’aigües per valorar si aquest servei es podria 
canviar la seva gestió i valorar la municipalització d’aquest servei. Fem un prec perquè el 
Govern ho tingui en compte i ho faci abans de finalitzar aquesta legislatura. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sr. Màxim Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres primer, bé, primer de tot voldríem, encara que sembli 
reiteratiu, que consti en acta el nostre reconeixement a la tasca feta per la Regidoria de 
Medi Ambient, per l’interventor i els serveis econòmics, però fonamentalment per 
l’exregidor de Medi Ambient i dir-li al company Joaquim Fàbregas, l’hereu, que li ha deixat 
el llistó mol alt, però que confiem que ell també serà capaç d’estar al mateix nivell. La 
segona cosa que volia plantejar al Govern és proposar la votació en dos blocs: un les 
tarifes i l’altre bloc els altres quatre punts. Llavors, si això s’accepta nosaltres votarem a 
favor dels quatre punts excloses les tarifes. Pel que fa referència al Pla director, a la 
Comissió Informativa vàrem demanar que s’ampliés l’informe que hi havia a l’expedient, 
que es corregissin algunes imprecisions que hi havia a la memòria i també que s’establís 
una prioritat en les actuacions que es preveia realitzar a càrrec del fons de reversió. 
Creiem que la nostra demanda ha estat atesa de forma satisfactòria i per aquesta raó 
votarem a favor de les propostes, també insistiré, com vam fer a la Comissió Informativa, 
que el Govern faci les gestions i els esforços necessaris per aconseguir que totes 
aquestes obres estiguin finalitzades abans del maig de 2019. Sabem que és difícil, però 
no és impossible. 
 
Pel que respecta als altres punts: l’addenda del contracte i el conveni per a l’execució 
d’obres de millora, tampoc tenim cap inconvenient de votar-hi a favor perquè compartim 
les propostes. Tenim un però, pel que respecta a Aigües Aragó Sabem del problema 
existent en les actuacions que s’han de realitzar, sembla que s’han de col·locar uns 
motors que garanteixin que les plantes més elevades dels edificis que ara mateix estan 
essent subministrats per Aigües Aragó puguin gaudir de subministrament d’aigua en les 
condicions necessàries i, per tant, condicionaríem el nostre vot positiu al compromís del 
Govern per garantir que això sigui així.  
 
I pel que respecta a les tarifes, havíem pensat votar-hi en contra, perquè si es rebutgen 
les esmenes el més lògic és que hi votem en contra, però escoltada la intervenció del 
regidor Joaquim Fàbregas i el seu compromís de, al llarg d’aquest any, escoltar les 
propostes que hem presentat, jo li demanaria que, si pogués ser, ho féssim conjuntament, 
nosaltres el que farem serà votar abstenció. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP alguna intervenció? Ciutadans, alguna intervenció, Sr. 
Avilés? 
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El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, per anunciar que el nostre Grup votarà a favor dels 5 
punts, tot i que és reiteratiu, doncs, que és una feina molt complexa, la que s’ha dut a 
terme perquè, doncs, avui es poguessin portar a aprovació aquests 5 punts. Era una feina 
complexa, però que es necessitava i, a més, era una feina que no és gens fàcil, perquè 
molt d’aquesta feina significava bregar, doncs, amb una concessionària tan important 
com Sorea, acostumada, potser, a portar les coses d’una determinada manera fins que 
des de l’Ajuntament es va requerir aquella famosa auditoria que va detectar una sèrie 
d’anomalies que, afortunadament, s’estan rectificant o posant en ordre. Per tant, doncs, 
l’agraïment sincer als serveis tècnics i, en especial, al Romà López, que és qui ha portat o 
liderat tot aquest procediment. Per no reiterar el que ja s’ha dit, lògicament, doncs, un Pla 
director, bé, últimament, eh, jo crec que és una cosa, diguéssim, de sentit comú i 
reconegut per tots que el servi d’abastament d’aigua potable al Masnou en algunes zones 
té mancances o limitacions importants, i que, per tant, s’havien de resoldre al més aviat 
possible i, per tant, aquest Pla director el que fa és fixar actuacions preferents i dotar-les 
econòmicament amb el fons de reversió de què ja s’ha parlat, doncs el que farà és posar 
solució a una de les coses més greu que afecten la pacífica convivència dels ciutadans, 
com és poder gaudir d’un servei d’aigua potable al més normal possible.  
 
També, lògicament, donem recolzament a la proposta que significa una congelació de 
tarifes, tot i la proposta feta per l’entitat Sorea, que demanava un augment proper al 5 % i 
l’ajuntament ha considerat que aquestes tarifes s’havien de congelar, fet que és una bona 
notícia, i, doncs bé, amb aquests condicionants faran que el nostre Grup es posicioni 
favorablement als 5 punts. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sr. López, té la paraula. 
 
El Sr. Romà López 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bon vespre a tothom. Primer de tot volia explicar el sentit de vot 
de les esmenes que havia presentat el Grup municipal d’Iniciativa, que no ha tingut 
oportunitat, i volia de que val a dir que el Grup municipal estàvem d’acord amb les 
esmenes, de la proposta de tarifes, ja que milloraven aspectes de la tarifa que es 
proposava congelar. Però en no tenir constància de cap informe que valori si aquestes 
esmenes podien fer augmentar la tarifa i, en aquest cas, quin seria aquest augment, per 
tal de poder valorar l’impacte, tot i estar d’acord amb el contingut de les esmenes, no 
podíem votar-hi favorablement i ens hi hem abstingut. Dit això, el nostre Grup municipal 
tenia com a objectiu, dintre d’aquest mandat, posar ordre i control al contracte de 
concessió del servei d’aigua potable al municipi. Recordem que és un contracte que porta 
vigent, amb la corresponent pròrroga, uns 45 anys i que no se n’havia realitzat un control 
o auditoria. En el mandat anterior, el regidor Jordi Matas ja va començar a valorar aquest 
extrem i finalment ho hem pogut materialitzar aquest mandat. En data 17 de març de 
2016 finalment es va portar al Ple la proposta d’obrir expedient de fiscalització de 
contracte i es va enviar l’informe d’auditoria a Sorea, la qual va presentar al·legacions, les 
quals vam respondre i es va presentar un recurs de reposició que també va ser respost. I, 
finalment, s’ha arribat a una proposta d’acord que la Regidoria de Medi Ambient va portar 
a Comissió Informativa i que portem avui en aquest Ple per poder aprovar. 
 
De l’auditoria se’n van desprendre dos elements clau: el primer és l’existència d’un fons 
de reversió que immediatament se’n va demanar l’articulació per poder començar a fer 
obres i l’altra és que les despeses de la concessionària, a qui es podia imputar la tarifa, 
no eren les que s’estaven imputant fins ara, fet que comportava, per una banda, que es 
reclamés els excessos acumulats no prescrits i, per l’altra, a l’hora de revisar la tarifa 
s’apliquessin aquestes despeses a la baixa. Per concretar, per una banda entre el 
conveni d’aplicació del fons de reversió i entre el conveni que es destinarà a fer obres 
dels excessos acumulats de les despeses no imputables a les tarifes, tindrem una 
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disponibilitat de quasi 1.900.000 € per fer obres molt necessàries a la xarxa de 
subministrament d’aigua potable i, per l’altra, es podrà congelar la tarifa. No ens 
enganyem, hi ha sectors del poble que tenen moltes mancances quant a les canonades 
que transporten l’aigua i que tenen molts problemes amb la pressió i que fan que tinguin 
un servei no adequat. Santa Madrona porta molts anys patint problemes de pressió, al 
sector de Can Mandri i Can Barrera, entre d’altres sectors del municipi, són molt 
freqüents les avaries. I, per fi, ha arribat el moment que puguem donar una solució 
definitiva a tots aquests problemes. Totes aquestes obres i d’altres es troben concretades 
en el Pla director que també es porta a aprovació. 
 
Per últim, tenim el punt d’Aigües Aragó, on l’empresa Aigües Aragó deixarà de donar el 
servei que donava a 237 abonats del municipi i passarà a ser l’empresa Sorea qui donarà 
aquest servei a partir de l’1 de gener de l’any vinent. Aquí vull agrair públicament al Sr. 
Aragó la seva bona entesa a l’hora de poder realitzar aquest canvi, vull agrair també 
públicament a tots els regidors que han anat donant suport en tot aquest recorregut, des 
que es va iniciar l’auditoria i a tots els treballadors de l’Ajuntament, que han treballat 
moltíssim perquè aquest acords avui siguin possibles. Per últim, vull agrair el 
reconeixement que m’ha fet el company Quim Fàbregas, així com els altres companys, 
que també mostra el seu tarannà, i, com ha dit, sí que s’ha trobat aquesta feina feta, però 
això no és un punt i final, ja que toca realitzar una auditoria anual a la concessió per tal de 
continuar amb aquest bon camí i també cal explorar, com han dit altres companys, quin 
és millor model de gestió del subministrament d’aigua potable al municipi, ja que, 
recordem, l’any 2022 acaba la concessió amb l’empresa Sorea. Evidentment, el nostre 
vot a tots els punts serà favorable. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Tanca el debat el Sr. Quim Fàbregas 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, només per tancar una mica, volia comentar coses que 
s’han manifestat sovint en aquest Ple, de veïns que han vingut del sector de Santa 
Madrona molestos per la manca de pressió a la xarxa d’abastament d’aigua potable, 
doncs aquest Pla director, juntament amb el fons de reversió de gairebé dos milions 
d’euros permetran posar la solució a problemes com aquest o també un altre problema 
endèmic que tenim al carrer Ametllers i al carrer Can Mandri o en el sector d’Ocata, als 
carrers Uruguai, Paraguai i em sembla que és Manila, que són carrers, diguem-ne, on hi 
ha fuites d’aigua molt sovint. Doncs bé, aquí tenim un Pla director que preveu una sèrie 
d’actuacions que les prioritza i, per altra banda, tenim uns diners que l’empresa ha 
d’invertir per portar-les a terme. Finalment, en relació amb els abonats Aigües Aragó, 
inicialment i a partir del gener, el que notaran és que l’aigua no els vindrà d’Aigües Aragó 
sinó que els vindrà de Sorea sinó que serà com la resta de veïns del municipi, Més 
endavant, però dins del 18, quan s’executi una part de la instal·lació d’aigua que ha 
d’abastir a l’Illa Centre aprofitarem aquesta obra per fer arribar i connectar amb la xarxa 
d’Aragó, llavors a partir d’aquell moment ja tindran pressió adient per poder arribar a tots 
els pisos. Només era això. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sr. Màxim Fàbregas, molt breument, si us plau. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, molt breument. Bé, primer dir que la resposta no és del tot satisfactòria, que dona el 
regidor. Perquè al document que se’ns havia fet arribar com a resposta se’ns deia que si, 
que s’havia optat per l’opció segona, que era la més desfavorable, en el cas d’Aigües 
Aragó, em refereixo, per si es donava el cas que a l’Illa Centre no es produïa aquesta 
connexió. En qualsevol cas, l’opció dos incloïa l’opció 1 i era la més desfavorable i 
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aquesta estava inclosa en l’actuació, de manera que nosaltres entenem que si té prioritat 
1 i aquesta actuació s’ha de fer, s’ha de garantir que des del dia 1 d gener de 2018 no 
només rebin aigua de Sorea sinó que la rebin en la mateixa condició que la reben, per 
exemple, altres edificis que tenen 8 o 10 plantes. I només m’havia deixat de fer un 
comentari en relació amb el que comentava la regidora del partit Socialista, recordar al 
Govern que tenen deures pendents, que són molts deures, que no només s’ha de fer un 
estudi sinó que també s’ha de fer un inventari i que tant l’estudi com l’inventari són deures 
pendents perquè el Govern va adoptar el compromís de tirar-los endavant a condició que 
Iniciativa retirés una moció que havia presentat en la qual se sol·licitava la 
municipalització del servei, cosa que nosaltres continuem reivindicant. Gràcies 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor De las Heras, alguna al·lusió ha tingut? Algun aclariment? 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
No, és un agraïment. No, que m’he oblidat del regidor, del Romà, només això. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla, faríem la votació punt per punt que em demanen el senyor 
secretari i el senyor interventor. 
 
Si de cas, abans de la votació, si em permeteu, el que ha dit el Sr. Màxim Fàbregas, 
aquest alcalde n’és conscient, de l’acord que vam prendre en el seu moment, que era 
molt important que ara tanquéssim aquesta carpeta, sobretot poder disposar d’aquests 
diners, amb els quals aquest pla d’inversions, amb aquest fons de reversió, doncs tindrem 
unes millores els propers anys a la nostra xarxa d’abastament d’aigua. Molt important 
tancar aquesta carpeta i, en el moment que es tanca aquesta carpeta, se n’obre una altra, 
eh. Per tant, començarem a estudiar, de cara al 2022, com s’ha esmentat abans, doncs, 
aquesta qüestió i, evidentment, agrair tota la tasca que s’ha fet al Sr. Romà López, amb el 
qual hem compartit diferents reunions amb Sorea, que no han estat fàcils, tot s’ha de dir, 
perquè les negociacions han complexes, però crec que hem aconseguit uns bons 
resultats per a l’Ajuntament del Masnou. Vull agrair als servis tècnics, al tècnic de Medi 
Ambient, a l’enginyera municipal i, molt especialment, al senyor interventor per la seva 
tasca impecable amb aquest tema de tots els informes referits a Sorea. Doncs, si els 
sembla, passem a votació. 
 
El president sotmet a votació el punt número 14 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat per 20 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C's (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
El president sotmet a votació el punt número 15 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat per 20 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C's (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
El president sotmet a votació el punt número 16 
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Resultat: Aprovat per unanimitat per 20 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C's (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
El president sotmet a votació el punt número 17 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat per 20 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C's (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
El president sotmet a votació el punt número 18 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 18 vots a favor i 2 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C's (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal ICV-EUiA-E (2 regidors) s'absté. 
 
19. Aprovació inicial del Pressupost general 2018, bases execució, relació de 
subvencions nominatives, plantilla, catàleg i la relació de treball de l'exercici 2018 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Volia comentar els precedents del que portem avui a aprovació inicial. Aquest projecte de 
pressupost municipal va ser dictaminat favorablement per la Comissió Informativa, 
celebrada al mes d’octubre, i com he dit abans, en el Ple extraordinari del mes d’octubre, 
degut a la manca de consens per poder tirar endavant aquesta proposta de pressupost va 
haver de ser retirada. 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Atesos els articles 162 a 171 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 i els articles 2 a 23 del 
Reial decret 500/90, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/88, de 28 
de desembre, i una vegada complerts els requisits legals que en resulten, amb la 
realització dels documents necessaris i els informes preceptius. 
 
Atès el que s’estableix en la LO 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i el Reial 
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i 
de foment de la competitivitat. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l'exercici del 2018, el resum del 
qual, per capítols, és el següent: 
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PRESSUPOST DE DESPESES  2018 

Capítol Descripció Crèdits inicials 

   1 DESPESES DE PERSONAL 9.649.434,00 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 8.724.096,00 

3 DESPESES FINANCERES 120.700,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.556.710,00 

5 
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES 
IMPREVISTOS 180.000,00 

 
Operacions Corrents 20.230.940,00 

 

 
 

 6 INVERSIONS REALS 2.523.800,00 

9 PASSIUS FINANCERS 1.860.000,00 

 
Operacions de Capital 4.383.800,00 

 
TOTAL GENERAL 24.614.740,00 

   PRESSUPOST D´INGRESSOS  2018 

   
Capítol Descripció 

Previsions 
inicials 

1 IMPOSTOS DIRECTES 11.097.030,00 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 150.000,00 

3 
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 4.121.800,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.421.910,00 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 424.000,00 

 
Operacions Corrents 22.214.740,00 

   9 PASSIUS FINANCERS 2.400.000,00 

 
Operacions de Capital 2.400.000,00 

 
TOTAL GENERAL 24.614.740,00 

 
Segon. Aprovar les bases d'execució del pressupost, així com les subvencions 
nominatives recollides en aquestes bases. 
 
Tercer. Aprovar inicialment la plantilla, el catàleg i la relació de llocs de treball de 
l’exercici 2018. 
 
Quart. Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la 
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al 
portal de transparència. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en 
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que 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 
 
Molt breument, si els sembla, comentaré alguns dels elements d’aquesta proposta de 
pressupost que figuren en l’informe d’Alcaldia. Aquest pressupost es manté en els 
principis que han inspirat els anteriors pressupostos d’aquest mandat, basats en el PAM. 
Remarcaria 4 eixos molt importants que són: la cohesió i el benestar de la vila, el seu 
desenvolupament econòmic, treballar per la qualitat de tots els masnovins amb el foment 
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de la cultura, l’educació, l’esport i el lleure i, sobretot també, la millora dels espais públics. 
Alguns criteris que s’han aplicat en l’elaboració dels pressupostos es basen en la 
contenció dels ingressos tributaris, amb el manteniment dels tipus impositius, la contenció 
de la despesa, el manteniment de la capacitat inversora i aquest treball amb solvència, 
rigor i estabilitat que s’ha dut a terme. Tenim un pressupost de 24 milions, perdó, són 
24.614.740 €, d’ingressos i despeses, evidentment. Cal comentar que en el global del 
pressupost estem en un increment de l’1,74, com he dit abans, amb el manteniment dels 
tipus impositius, que dos terços d’aquest pressupost, d’aquests ingressos provenen de 
recursos propis, tema molt important, a remarcar, i que aquest increment global de la 
despesa total està sobre l’1,74, pel que fa als capítols 1, 2, 4 i 5. La despesa global 
d’aquests capítols, perdó, això seria la totalitat dels pressupost, la despesa global dels 
capítols 1, 2, 4 i 5 seria de 4,62 %. Pel que a la despesa corrent augmentaria un 11,64. 
Les transferències corrents un 6 i la disminució de les despeses financeres, una cosa 
molt important, baixant a un 11,25 %. 
 
He de destacar alguns aspectes del pressupost que és l’increment de determinats àmbits 
per al municipi, pel que fa a la cultura, a l’habitatge, l’àmbit de joventut i també, molt 
especialment, l’àmbit de manteniment pels nous compromisos i les noves obligacions que 
té aquest Ajuntament: aquest àmbit del manteniment, tenim el del Parc Vallmora, també 
s’ha de fer, estem a punt de tirar endavant una licitació del manteniment d’aquest parc, un 
element molt important que no estava previst en el pressupost. Tota la problemàtica que 
vam comentar referida al contracte de recollida d’escombraries i neteja viària, la 
programació de neteges permanents a la riera d’Alella, etc. També l’aplicació del que 
seria la recollida comercial de cartró, en aquest cas seria. També un augment de 
recursos important en les polítiques d’habitatge, com hem dit abans, el que fa referència a 
l’acció social, la cultura, l’ensenyament, els esports, la joventut, la salut pública i el 
consum. En el cas de mobilitat hi ha un decreixement, gràcies als estalvis que ha produït 
el nou conveni del servei d’autobús i es reforcen també temes estratègics com la 
seguretat i la promoció econòmica. 
 
El pressupost d’inversions, amb un endeutament de 2.400.000. Cal destacar alguns 
aspectes importants, alguns de continuïtat, alguns dels compromisos de l’inici d’aquest 
mandat, que és el Pla de xoc de voreres i calçades amb 500.000 €; continuar la 
peatonalització, perquè ara estem a punt de fer l’adjudicació del primer tram del carrer 
Roger de Flor; relligar el centre urbà del Masnou i fer-lo més peatonal; actuacions en el 
Parc Vallmora que tenim pendents; la millora dels equipaments educatius, aquí introduïm 
uns augments importants; l’actuació a la riera Sistrés, que és un dels temes que va sortir 
en el procés participatiu de fa un any; la connexió del carrer Cuba, un cop acabin les 
obres de peatonalització del carrer Doctor Agell, Cuba i Pere Grau, l’obertura d’aquell 
carrer que ara és sense sortida; un element important: els jardins Lluís Companys, etc. I 
determinats compromisos que no figuren en aquesta proposta, però que vostès hi van 
tenir accés pel que fa referència a la futura aplicació dels romanents que generaran 
aquest any, de cara a l’any que ve, que ens permetrà, doncs, incrementar moltes altres 
partides necessàries per a aquest municipi. 
 
L’endeutament que ens consta a 31, que ens constarà a 31 de desembre és de 33 % i 
una previsió d’augment que, com a molt, arribaríem a l’any que ve, a finals de l’any que 
ve, a 37 %. Per tant, estem en un endeutament, doncs, del qual podem estar molt 
satisfets del nivell d’endeutament que té aquest Ajuntament, que ens permet, doncs, tenir 
aquesta capacitat inversora. 
 
Aquesta seria la proposta que presentem avui d’aprovació del pressupost. Per tant, 
faríem l’aprovació inicial del pressupost i aprovaríem les seves bases d’execució i 
aprovació de la plantilla. Hi ha esmenes presentades al respecte? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Una qüestió d’ordre. Demanem que sigui retirat el pressupost 
per manca d’informació suficient per resoldre d’acord amb el que estipula el ROM en el 
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seu article 21.2. I, per tal d’aclarir, si em permeten, fonamentaré la meva petició. A la 
base 56 de béns inventariables, el nostre Grup observa que la llista de béns 
inventariables és coincident amb el de l’any 2016, presentat al pressupost de l’any 2017, 
el pressupost passat. Nosaltres ja ho vam manifestar així a les esmenes que vam 
presentar a la Comissió Informativa. A l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció sobre 
la presentació d’esmenes, de l’aprovació del pressupost general del 2018, a la proposta 
d’esmena presentada en Comissió Informativa per quest grup sobre el particular es diu 
textualment que: ‘no suposa cap canvi en el moment de l’aprovació de l pressupost no 
està aprovada la rectificació de l’inventari’. En el punt 11 del plenari d’avui s’ha aprovat la 
rectificació de l’inventari de l’Ajuntament del Masnou, rectificació que no consta en 
l’expedient i, per tant, no ha pogut ser informat, contradient el que estipula l’informe 
conjunt esmentat. En aquest sentit, la no autorització de l’inventari contravé el que 
disposa la Llei d’hisendes local, a l’article 205 Fines de localidad pública local, que diu: ‘la 
contabilidad de los entes locales estará organizada al Servicio de los siguientes fines y 
posibilitar el inventario y el control del inmovilizado material inmaterial y Financiero, el 
control del endeudamiento y el seguimiento individualizado de la situación 
deutoacreedora de los interesados que se relacionen con la entidad local’. I entenem que 
la no actualització del pressupost no permet, precisament, aquest control que hauria de 
constar a la base 56na i suposant, de facto una mancança evident d’informació per 
resoldre la proposta que avui ha presentat el Govern. Per aquest motiu, demanem que es 
posi a votació, que quedi el pressupost sobre la taula perquè es pugui incorporar la 
rectificació de l’inventari de l’Ajuntament del Masnou, que hem aprovat avui en el punt 11, 
i que també pugui ser informada en una nova Comissió Informativa. Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. La seva petició no serà atesa, evidentment. El nostre ROM diu el següent: 
‘a petició de qualsevol regidor7a el Ple pot adoptar per majoria simple la resolució de 
deixar assumptes que consideri adients sobre la taula per manca d’informació suficient 
per resoldre’. Tal com consta a l’informe d’Intervenció, economicofinancer, en aquest 
expedient consten tots els elements necessaris per dur a terme l’aprovació. Per tant, no 
seria acceptada la seva petició. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Jo lamento que interpreti el reglament, perquè vostè no ha d’interpretar això, és a dir, la 
petició... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Vostè pot interpretar i jo no puc interpretar... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Jo el que demano.. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Interessant  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Escolti, senyor alcalde, miri aquest regidor, d’acord amb el que estableix el ROF i el Rom 
li planteja un dubte. La informació que hi ha a l’expedient no està actualitzada, perquè 
l’informe, que és del mes passat, no conté una cosa que s’ha aprovat avui. Per tant, no 
s’ajusta. Per tant, jo demano que sigui l’interventor qui digui si el seu informe, no és vostè 
qui ha d’interpretar-ho sinó demanar-ho vostè a l’interventor. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Em permetrà, per la meva gosadia, que si vostè fa una interpretació, l’alcalde, 
modestament, també pugui fer la seva interpretació i vostè ara no té la paraula. Té la 
paraula el senyor interventor. 
 
El Sr. Interventor 
 
La qüestió és si manca algun document? No manca cap document que permeti als 
regidors emetre un vot, favorable o desfavorable o abstenció. Per tant, l’expedient està 
complet i les bases d’execució és una norma reglamentària que complementa diferents 
aspectes. Aquesta base, perfectament es pot aprovar el pressupost amb la informació 
continguda a l’expedient. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord, senyor interventor. Doncs si els sembla passaríem... Alguna intervenció? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Jo em referiré, llegiré literalment el que el senyor interventor em va dir davant les 
esmenes que vam presentar, quan vam dir que els béns inventariables no s’ajustaven 
perquè eren de l’any anterior, va dir: ‘no suposa cap canvi, en el moment de l’aprovació 
del pressupost no està aprovada la rectificació de l’inventari’. Ara sí que està aprovada la 
rectificació de l’inventari, nosaltres entenem que l’informe no s’ajusta a l’actualitat del 
document. En tot cas, que quedi constància de la nostra queixa. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
En quedarà constància. Continuem el debat, Sr. Avilés 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, jo també, senyor alcalde, gràcies, una qüestió d’ordre que reitera el que s’ha dit en el 
primer punt de l’ordre del dia que s’havia de sotmetre a votació i en el sentit que el 
Reglament de funcionament de règim jurídic dels ens locals, l’article 92 estableix el 
mateix i sí que ens agradaria saber, com és possible que, per exemple, en el Ple passat, 
segons ens diu els serveis tècnics no mancava cap document que fos necessari i 
suficient per els regidors emetre la seva voluntat d’abstenir-se, votar a favor o votar en 
contra, però tot i així es va poder retirar de l’ordre del dia només perquè una persona ho 
va decidir. I si ara hi ha un grup municipal, un altre grup municipal que també ho demana, 
no entenem quina és la legalitat que permet que un regidor en concret, en aquest cas 
l’alcalde, tenint tots els expedients complets, tota la documentació al dia, tots els informes 
preceptius, havent-se presentat en aquell moment es podia retirar i, per tant, bloquejar un 
debat molt oportú i avui, que es plantegen dubtes de tipus tècnic de suficient envergadura 
per, doncs, com a mínim donar la oportunitat que els regidors es manifestin, com és 
possible, doncs, que avui n es preveu aquest dret reconegut, reitero, en l’article 92 del 
Reglament orgànic i de funcionament jurídic de les entitats locals, que és una norma 
supramunicipal, per tant de rang superior al ROM i que, lògicament, no pot entrar en 
contradicció el que diu el ROM amb el que diu la norma de rang superior. Com 
segurament més endavant ens referirem, o alguna de les, potser, al·legacions que es 
puguin dir, vindran dient que el ROM el que no pot és permetre o anar en contra de 
normatives de rang superior i, per tant, entenem que el que s’hauria d’aplicar és el 92. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Entenc que les interpretacions les fa el senyor interventor i el senyor 
secretari Per tant, continuaríem endavant amb el debat. Sr. Garcia, té la paraula. 
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El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, bona nit a tothom, una qüestió d’ordre també. Un dels primers punts que s’ha tractat 
avui en l’ordre del dia ha sigut la modificació d’uns decrets, alguns dels quals tenen un 
impacte econòmic que entenem que no estan recollits en els informes d’intervenció que 
figuren en l’expedient. Una de les modificacions, a les quals s’ha fet referència, fa 
referència a les dedicacions dels regidors i, per tant, aquestes dedicacions algun impacte 
econòmic tindran. 
 
D’altra banda, el secretari i l’interventor, en el seu informe, fan referència a l’article 103 de 
la Llei 7/85 referent a la massa salarial del personal laboral del sector públic i ells 
mateixos transcriuen en el seu informe que les corporacions locals aprovaran anualment 
la massa salarial del personal laboral, per després informar que aquesta massa salarial 
no està aprovada en aquest Ajuntament. Llavors, com a mínim ens agradaria algun 
aclariment al respecte d’aquests dos punts. 
 
D’altra banda, fa uns dies, l’interventor ens va informar d’un error, el que ell considerava 
un error, en la dotació d’algunes de les places que obren en la plantilla. Concretament, en 
la plaça del cap de Comunitat i Persones, segons ens va indicar en aquell moment, 
estava dotada econòmicament només per dos dies, de manera que si aquella persona, 
que adia d’avui no ocupa la seva plaça, pel motiu que fos, demanés retornar a la seva 
plaça es trobaria amb un problema ell i es trobaria amb un problema l’Ajuntament al no 
haver diners que garantissin el seu sou durant tot un any, sinó que només quedaria 
garantit el seu sou durant dos dies.  
 
Per aquestes coses, doncs, com a mínim ens agradaria que s’expliqui si això és així, que 
ens expliqui el tema de la massa salarial, si és o no preceptiu estar aprovada i si no és 
preceptiu, tampoc entenem, llavors, la seva referència en el seu informe. I, en tot cas, que 
ens aclareixi també si aquestes modificacions que s’han aprovat i que, per tant, tenen 
impacte econòmic, encara que segurament siguin beneficiosos per l’Ajuntament, a dia 
d’avui ningú els ha quantificat ni ens els ha informat. Per tant, creiem que potser sí que 
falta alguna documentació annexa al pressupost i potser sí que caldria deixar-ho sobre la 
taula, que no retirar-ho, que és molt diferent. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Algun aclariment més, senyor interventor, senyor secretari? 
 
El Sr. Interventor 
 
Respecte a la massa salarial, que era la primera qüestió, la normativa de règim local 
preveu que s’ha d’aprovar. I, per això es fa constar a l’informe que manca l’aprovació. No 
obstant, considerem que respecta, quant a les despeses de personal, la proposta de 
pressupost respecte a la normativa ja que no s’ha previst cap increment tret de 
regularitzacions de triennis i seguretat social, com s’explica a la memòria d’annex de 
personal. 
 
La següent qüestió que ha dit és la manca de dotació d’un lloc de treball determinat. És 
cert que li ho vaig reconèixer en una reunió privada que, al meu entendre, era un error 
que crec que s’ha de regularitzar i que l’interessat podria demanar-lo i jo proposaré que 
es presenti una modificació de crèdit per tal de regularitzar aquesta situació. Quant a les 
modificacions de les dedicacions dels regidors, el que provoca és, quant al capítol 1, un 
estalvi, per tant, no hi ha cap problema, i en el capítol 2 un augment que es pot assumir, 
hem comprovat, per la bossa de vinculació jurídica. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs continuaríem el debat dels pressupostos. Serien ateses les seves 
peticions i, pe tant, continuaríem amb el debat de la proposta de pressupost. Entraríem 
en el debat de les esmenes.  
 
Sí, senyor secretari, senyor interventor? 
 
Això, què és això? 
 
A veure, cal recordar només un moment, perdoneu un segon, tenim esmenes 
presentades pel Grup Socialista, tenim esmenes presentades pel Grup d’Iniciativa, tenim 
esmenes presentades pel Grup de Ciutadans i ara se’ns presenten unes esmenes del 
Grup Demòcrata. Per tant, el que faríem, ara suspendríem el Ple 5 minuts. Si? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Abans de suspendre el Ple, és que jo he de parlar de les meves esmenes, dic per ja fer 
el... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
En té més? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, d’acord amb les observacions que va fer l’interventor l’altre dia respecte a la 
impossibilitat d’aprovar esmenes que no, que estiguessin descompensades. El que hem 
fet és rectificar les nostres esmenes retirant totes aquelles que anaven al pressupost 
ordinari i incorporant-ne algunes altres. Per tant, en aquest acte lliurem al senyor 
interventor les propostes d’esmenes. Si no li fa fres. I còpies per cadascun dels grups. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor secretari, té la paraula. 
 
El Sr. secretari 
 
Sí, l’article 20 del ROM, en el seu primer paràgraf, determina que les esmenes s’han de 
presentar per escrit a la Secretaria general durant els 5 dies primers de la convocatòria o 
abans de l’inici del debat de cadascun dels assumptes. Hem començat ja l’inici del debat. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per tant, entenc que les esmenes aquestes no es podrien tramitar. D’acord. 
 
Mantindria les esmenes que va presentar en Comissió Informativa? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Jo entenc que el debat no ha començat, però, en tot cas.. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
És una apreciació... 
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El Sr. Ernest Suñé 
 
Sap què passa, senyor alcalde? D’apreciacions en tenim tots. Vostè pot anar amb la 
voluntat d’intentar fer un debat transversal, de permetre o d’impedir qualsevol aportació 
des de l’oposició. Jo vull recordar-li que ens va presentar el pressupost, vam tenir molt 
poc temps per analitzar tota la documentació i vam suar per presentar les esmenes. Es 
va retirar el pressupost i resulta que nosaltres, amb la voluntat, jo li vaig lliurar a vostè les 
esmenes perquè, vull recordar-li, que m’he reunit amb vostè i li vaig lliurar les esmenes 
abans d’aquest plenari i l’únic que no he fet és entregar-les perquè volia lliurar-les en 
aquest acte, com altres vegades s’ha fet. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Jo, perdó, entenc que les esmenes que consten del Grup Socialista són les que vostè va 
presentar en comissió, que em va entregar en aquestes reunions que hem tingut; per 
tant, són aquestes les esmenes que constarien, senyor secretari? 
 
D’acord. Doncs si els sembla ara faríem un recés de 5 minuts i reprendríem... 
 
Sí, senyor Màxim Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Jo, és que lamento discrepar amb el secretari, no soc un jurista, però entenc que 
s’estaven plantejant qüestions d’ordre i que això no significa començar el debat. Per tant, 
jo entenc que l’alcalde hauria de tenir prou flexibilitat com per acceptar, bé, la 
incorporació de les esmenes que ara diu el Partit Socialista que vol presentar. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Farem un recés de 5 minuts i prendrem una sèrie de determinacions de seguida. Sr. 
Garcia 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, just abans de vostè anunciar la suspensió, el senyor interventor ha manifestat que li 
lliurava dos documents, un dels quals era les esmenes presentades pel Grup Demòcrata 
PDeCat i Unió i a continuació li ha lliurat un document que ell mateix ha qualificat com a 
comentaris. Agrairíem que donat que aquesta documentació ens sigui lliurada a tots els 
regidors, igual que lliurarem nosaltres les nostres esmenes, perquè potser aquests 
comentaris, que entenem que no tenen cap tipus de, diguem, de vinculació tipus informe, 
dictamen o com li vulguin dir, potser també són del nostre interès i poden replantejar 
alguna de les esmenes que nosaltres hem plantejar. Per tant, donada aquesta situació, 
som uns grans defensors de la igualtat. Nosaltres hem presentat unes esmenes, 
aquestes esmenes les lliurarem a tothom, vostè entén que no ha tingut temps, senyor 
interventor, de fer informe, però ha fet uns comentaris. I ens agradaria que aquests 
comentaris es fessin extensius a tots els regidors, perquè, com repeteixo, ens agradaria 
estar en igualtat de condicions i, potser, alguns dels comentaris ens fan veure que les 
nostres esmenes són totalment equivocades i, per tant, abans de fer el ridícul, nosaltres 
les retiraríem. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Evidentment, el comentaris, la nota que m’hagi fet arribar l’interventor és una nota que ha 
fet per a l’alcalde, eh, i per tant ara ens reunirem amb l’interventor i el secretari i 
explicarem una mica les conclusions, si hi ha algun element que, com vostè diu, 
d’aquestes reflexions creiem que sigui d’interès públic així ho farem. Per tant, queda el 
Ple suspès durant 5 minuts.  
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A proposta de la presidència, es fa un recés de 5 minuts. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Bona nit. Si us plau, silenci, demanaríem per poder continuar la sessió, si us plau. 
Reprendríem la sessió. Després d’haver consultat el secretari i l’interventor entendríem 
que hi ha el bloc d’esmenes del Grup Socialista presentat en comissió. Les altres 
presentades estan fora de termini perquè el debat s’ha iniciat amb la presentació, un cop 
ja iniciat la presentació del pressupost ja estàvem al termini d’esmenes: Les esmenes del 
Grup d’ICV-EUiA, les esmenes de Ciutadans les esmenes que sí que s’han presentat 
abans del debat, eh, del Grup Demòcrata del PDeCat-Unió. 
 
D’acord, doncs iniciaríem, si els sembla, el debat bloc per bloc. Aniríem a les esmenes 
del Grup Socialista. Sí, Sr. Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Primer, m’agradaria que constés en acta la meva queixa respecte a la no acceptació de 
les esmenes. Entre altres raons perquè, primer, en aquest plenari sempre s’han acceptat 
esmenes quan ho ha requerit una, un membre d’aquest consistori i, després, s’accepten 
esmenes de veu. Per tant, en qualsevol moment, una persona pot fer una esmena i ser 
acceptada. Per tant, volem mostrar la nostra queixa i creiem que seria convenient un 
informe en aquest sentit d’altres decisions que s’hagin pres que sí que s’ha acceptat. 
També demanaríem que ens fessin arribar una còpia de les esmenes que consten en 
l’acta i les repartissin entre els regidors, com a mínim del nostre Grup, per poder llegir les 
esmenes. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Entenc... De quines esmenes està parlant? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Evidentment, de les que estan incorporades en l’expedient, que són les esmenes que... 
Sí, però no les disposem, no puc llegir-les perquè no tinc les esmenes. Si em poden  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Però estan en l’expedient. Vostè les ha fet aquestes esmenes, estan a l’expedient. Ara 
m’estic despistant..., perdó, eh. Ah, que no porta còpia. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Evidentment, que portava les altres esmenes... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Això té solució... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Doncs és el que estic dient: que em facilitin les esmenes per poder llegir-les. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Trobo la situació una mica peculiar, eh, si més no, perquè tothom les porta, les seves 
esmenes... 
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El Sr. Ernest Suñé 
 
Tot és peculiar, el que està passant en aquest Ple. Començant per vostè. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, Sr. Suñé, sí. Un moment, si us plau, farem una fotocòpia de les esmenes. No, no les 
tinc disponibles perquè, evidentment, estan amb anotacions que no tinc intenció de 
compartir-les, per dir-ho d’alguna manera... 
 
Té les esmenes?  
 
Jo només, abans de passar al debat de les esmenes, en funció de l’informe que vam fer 
el senyor interventor i el senyor secretari, a tenir una sèrie de consideracions per al bon 
funcionament d’aquest debat, com va manifestar ahir a la Junta de Portaveus, el senyor 
interventor, les esmenes que alteren l’equilibri pressupostari, evidentment, com va dir, 
com diu en el seu informe, no s’haurien, seria recomanable que no se’n fes el debat. En 
cas de fer-se la votació d’una d’aquestes esmenes s’entendria, tal com diu el ROM, com 
una esmena a la totalitat i, per tant, en cas d’aprovació d’una d’aquestes esmenes es 
passaria a la devolució del pressupost, d’acord? Si vol, li podem precisar, amb el suport 
del senyor secretari i de l’interventor aquelles esmenes que entenem que tenen un 
desequilibri pressupostari i, per tant, crearien una devolució del pressupost.  
 
Si comencem, si em permet, li explico, eh. Per a les bases d’execució, entenc que vostè 
té 3 esmenes, va presentar 4 esmenes, la tercera era un aclariment, d’acord? Si? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Continuï, continuï... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Bé, no sé, jo, jo, com que no tenia els papers jo l’ajudo, eh. De les 4 esmenes entenc que 
la número 3 és un aclariment i entendríem que la 2 i la 4 no hi hauria inconvenient a 
passar a la votació, perquè no tenen un desequilibri pressupostari; però sí l’esmena 1 
comporta un desequilibri pressupostari perquè hi ha una sèrie d’augments sense els 
decrements corresponents i, per tant, en cas que vostè insistís a votar l’esmena 1 
s’entendria que entraríem, i s’aprovés aquesta esmena, entraríem en una situació de 
devolució del pressupost. Té la paraula, Sr. Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Precisament, la modificació de les esmenes que havíem 
presentat anava en la línia d’acceptar les consideracions de l’informe conjunt de secretari 
i Intervenció sobre la presentació d’esmenes, aprovació del pressupost general i havíem 
corregit totes aquelles esmenes que suposaven una modificació econòmica. Per aquest 
motiu, havíem anul·lat l’esmena número 1, l’esmena número 3 i havíem anul·lat totes les 
esmenes relatives al pressupost general per regidories, les esmenes que anaven al 
pressupost ordinari. No així amb..., perdó, i les inversions també les havíem retirat. No 
així ambles consideracions que havíem fet respecte a alguns temes que, bé, ja ho 
parlarem més endavant. Bé, en tot cas, el que passarà a votació seran les dues esmenes 
relatives a les bases d’execució, d’acord?, que són les dues esmenes que no tenen ni 
vinculació econòmica ni suposen cap canvi que pugui argumentar el president d’aquest 
plenari que modifiquen el pressupost amb allò que podria ser una modificació total al 
pressupost. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per tant, vostè manté l’esmena 2, l’esmena 4 de les bases d’execució? 
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El Sr. Ernest Suñé 
 
Efectivament 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Són les úniques esmenes vives que mantindria? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Efectivament 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs té la paraula per defensar-les. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Miri, nosaltres, en aquest pressupost m’han minvat amb les 
esmenes que tenim aquí a la taula. Presentem dues esmenes a les bases d’execució. 
L’esmena primera, de les que resta viva, seria afegir a la base 31, de despeses 
d’inversió, un nou punt que es correspondria amb la lletra i que diu que a la carpeta del 
regidor s’enviarà un vincle amb les propostes... on puguin ser consultades totes i 
cadascuna de les dades contingudes sigui quin sigui la tramitació de l’expedient. I, a 
l’esmena que queda viva, la número 2, també a les bases d’execució... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
La quarta, Sr. Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, però a les vives seria la número 2, la número 4, sí, és la base 58, indemnitzacions per 
a la defensa jurídica dels regidors, afegir als final dos paràgrafs que diu: ‘El reintegrament 
es realitzarà un cop finalitzi el procediment o abans si ho aprova el plenari municipal. En 
cap cas es podran considerar indemnitzables o reintegrables les despeses derivades 
d’accions on es declari la culpabilitat per sentència judicial. Per aquest motiu, el regidor 
haurà de fer efectiu les despeses que hagi fet front l’Ajuntament així com els interessos 
que es determinin.’ Ja està. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, passaríem a votar, si els sembla, l’esmena 2 i l’esmena 4 de la 
proposta inicial del Grup Socialista. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal del PSC-CP 
 
Resultat: Les esmenes queden aprovades per 10 vots a favor, 8 vots en contra i 2 vots 
d’abstenció. 
 
Votació: 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C's (3 regidors), PSC-CP (2 
regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en 
contra. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) s’absté. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs passaríem al següent grup municipal. Jo només vull recordar-li, senyor Suñé, el 
compromís que li vaig manifestar pel que fa a les inversions, en tres partides concretes, 
que era, que vostè plantejava. Quan portem el romanent del 2017, doncs continuo amb el 
mateix compromís d’augmentar les partides de la millora de la riera Sistrés, del Parc 
Vallmora, que està previst, i l’arranjament de jardins Lluís Companys. Evidentment, 
aquests compromisos continuen, perquè crec que és en interès de tots plegats. 
 
Continuaríem, per tant, amb les esmenes del Grup d’ICV-EUiA. Sr. Màxim Fàbregas, té la 
paraula.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Amb el seu permís, abans de presentar les esmenes voldria fer dues o tres reflexions en 
veu alta. Hem estat coneixedors del contingut de l’informe de l’interventor en relació amb 
la viabilitat o no jurídica de l’acceptació o no de les nostres esmenes i de la resta de 
grups que en van presentar amb posterioritat al seu debat a la Comissió Informativa. Jo 
em pregunto què hagués passat si en aquella mateixa comissió el Govern hagués 
acceptat alguna de les esmenes presentades al pressupost que tinguessin contingut 
econòmic i no corresponguessin a partides de la mateixa secció pressupostària. Tal com 
vaig dir ahir a la reunió, a la Junta de Portaveus, crec que és inadmissible que si aquesta 
actuació, aquesta suposada mala praxi per part de tots els grups que avui formem part 
del consistori i que s’ha dut a terme des de fa temps immemorials, o sigui, des de l’any 
79, si aquesta mala praxis s’havia detectat l’any passat com ens han mantingut en la més 
absoluta i supina ignorància a tots els grups municipals i han permès que féssim una 
feina que, al cap i a la fi, no servia per a res? Jo vull que consti en acta la meva més 
enèrgica protesta i crec que es fa necessari que tinguem clares, ja des d’avui mateix, 
quines són les regles del joc i que, per tant, se’ns faci arribar un informe jurídic que sigui 
prou entenedor en el qual es digui què es el que podem fer i què és el que no podem fer, 
quines esmenes es poden debatre, quines no, en quines condicions, etc., perquè sinó el 
que estarem fent és perdre el temps i no estem en aquest consistori per fer aquesta 
pèrdua de temps. 
 
Nosaltres hem presentat, ja no sabem quines esmenes podem defensar i quines no. Però 
vaja, jo explicaré al públic que hem presentat 45 esmenes que estan agrupades en 14 
blocs. Que aquestes 45 són al pressupost ordinari i que 6 són al pressupost d’inversions. 
No vull avorrir el públic explicant quins n’és el contingut, les publiquem a la nostra pàgina 
web, al butlletí El Masnou Viu posarem un enllaç i així tothom que hi estigui interessat 
que es deleixi per estudiar números podrà tenir la seva informació. Però bàsicament feien 
referència a augmentar partides que creiem que eren interessants i que eren necessàries 
d’acció social i d’ensenyament, d’esports, d’habitatge, igualtat i promoció econòmica i, el 
que sí que havíem fet sempre era ser respectuosos de manera que els augments que 
plantejàvem s’equilibressin amb les disminucions que proposàvem per a les altres 
partides. Ara resulta que això està malament i que, per tant, l’esforç que vam fer per 
presentar aquestes 45 esmenes, que tenien un import de 255.600 € no ha servit 
absolutament per a res. Sí que serveixen, encara que siguin de menor importància, les 8 
primeres esmenes que havíem presentat a les bases d’execució del pressupost, perquè 
cap no tenia una transcendència econòmica; per tant, excepte un parell a les quals 
l’interventor posa pegues jurídiques, que són comprensibles, la resta només depèn de la 
voluntat del Govern el fet que siguin acceptades o no. 
 
Pel que respecta a inversions, que són les que se suposa que sí que es poden presentar i 
defensar i que, per tant, nosaltres mantenim, hem presentat 6 propostes d’esmenes. En 
primer lloc, proposem destinar 600.000 € a la construcció de la nau polivalent, és un 
projecte que el nostre Grup defensa des de temps immemorials, des de l’any 2006, i, com 
hem dit altres vegades, aquesta nau serviria per atendre dèficits que d’equipaments 
d’aquestes característiques hi ha al Masnou per donar cabuda a moltes de les activitats 
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que organitzen les entitats, joves del municipi, per dissenyar, per part del Govern 
municipal, una seguit d’activitats per a joves els caps de setmana que així facilitaria que 
romanguessin al Masnou i, per últim, també faria possible atendre altres necessitats 
puntuals, com ara concerts de sardanes, convencions o altres activitats a desenvolupar el 
Govern i per als quals es tingui prevista una important assistència de públic. Aquesta nau, 
creiem, sempre hem defensat que s’hauria d’ubicar al camí del Mig, a la zona que ocupa 
l’actual fàbrica Dogi. 
 
En segon lloc, proposem impulsar les polítiques d’inversió destinades a augmentar 
l’escàs, per no dir nul, parc públic municipal d’habitatge social, com ja estan fent altres 
municipis de Catalunya des de fa molts anys. Per a això proposem destinar 300.000 € a 
adquirir habitatges perquè puguin formar part d’aquest públic d’habitatges i que amb 
aquestes adquisicions es puguin començar a atendre les necessitats cada cop més 
nombroses que hi ha al municipi en aquest sector. I, per últim, proposem destinar 
125.000 € a adequar un espai lliure que està situat a la cruïlla entre Mare de Déu del Pilar 
i el carrer Valladolid. En aquest espai, l’any 2011, el govern format pel PSC i ICV-EUiA 
havia previst ubicar més de 20 parcel·les destinades a horts urbans, però aquest projecte, 
com molts d’altres, va ser paralitzar quan va arribar al govern CiU i ERC. Nosaltres 
creiem que ja és hora que l’Ajuntament actuï en aquest espai i l’alliberi per al gaudi dels 
veïns i veïnes d’aquell sector i per aquesta raó hem presentat aquesta esmena. Total, les 
esmenes que hem presentat d’inversions pugen 725.000 € i, com no podia ser d’una altra 
manera, plantegem compensar aquest increment de despeses en la supressió o 
eliminació de tres parides, com són la millora de la riera Sistrés, el Pla de xoc de calçades 
i voreres i la proposta de reforma del cementiri municipal. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Voldria dir-li que, pel que fa a les bases d’execució del pressupost, com 
ha comentat vostè, l’esmena número 2 no es podria, bé, s’aprova ja sempre pel mateix 
Ple, per tant entenem que no tindria sentit. La número 7 té un rerefons econòmic i, per 
tant, li acceptaríem la 1, la 2, perdó, la 1, la 3, la 4, la 5, la 6 i la 8, la resta de bases 
d’execució del pressupost serien acceptades pel Govern. 
 
Respecte a les inversions, li hem fet arribar avui una proposta transaccional que també 
disposa el senyor interventor en la qual quadrem el pressupost, quadrem la proposta que 
vostè fa amb uns altres imports i la proposta transaccional, si no la tenen, és la següent: 
quedaria l’ampliació i reforma de la sala de vetlles del cementiri per 50.000 €, entenem 
que amb un any l’obra és, francament, impossible, i s’ha de fer tot un canvi del 
planejament especial i encarregar el projecte, per tant, tot això ho faríem l’any 2018. 
Quedaria aquest import per 50.000 € i li acceptaríem les esmenes amb les següents 
quantitats: construcció nau polivalent 50.000 €, adequació de l’espai lliure Mare de Déu 
del Pilar 50.000 € i adquisició i reforma d’habitatges, adquisició i reforma d’habitatges, li 
posaríem aquesta modificació, habitatges i parc públic d’habitatge social per 300.000 €. 
Aquesta seria la transacció que li hem fet arribar i voldríem saber si vostè hi estaria 
d’acord.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
A veure, després ho explicarem, però en principi acceptem aquesta proposta i, per tant, 
bé, no podem retirar allò que no es pot votar, no? Pensàvem retirar la resta d’esmenes, 
però com que són esmenes que són invotables, doncs deixen d’estar sobre la taula. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Es pot, com diu el senyor secretari, es poden votar però en el moment que s’aprovés una 
d’aquestes esmenes que provoca el desequilibri pressupostari automàticament 
s’aprovaria la devolució del pressupost, comenta el secretari. 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Doncs la retiraria. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord. Sí, no sé si és el moment de comentar-ho ara, hem arribat a un acord per 
introduir unes modificacions de crèdit a inicis de l’any que ve, per un import pel que fa 
referència al capítol 2, fonamentalment, de despesa corrent, no sé si hi ha algun aspecte 
del capítol 4, per un valor de 150.000 €, tota una sèrie d’increments destinats a partides 
socials que són part del contingut de les seves esmenes, que treballarem en aquests 
propers mesos perquè siguin propostes que, tècnicament, es puguin tirar endavant en 
l’àmbit de l’acció social, l’ensenyament, l’esport, l’habitatge, la igualtat, la promoció 
econòmica i la salut pública. Creiem que és un compromís que, per a nosaltres, volem 
dur a terme endavant, un cop tinguem el pressupost aprovat definitivament, eh, poder 
tirar endavant aquesta modificació de crèdit per poder implementar les polítiques socials. 
 
Doncs si els sembla... Ara, per tant, no hauríem de votar res, no? 
 
S’accepta la transaccional; per tant, queda incorporada. 
 
D’acord, doncs continuaríem el debat amb el grup de Ciutadans. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, primer, lògicament, una qüestió d’ordre, però jo crec que bastant significativa. És a dir, 
el nostre Grup ha presentat unes esmenes sobre el pressupost que acaba de ser 
modificat i, per tant, és lògic que les meves esmenes, o sigui, estan basades en un 
pressupost que ja no existeix; per tant, això com es pot resoldre?, perquè jo faig esmenes 
a partides d’inversions que ara s’han tocat o que ara s’han afegit i, d’alguna manera, en 
quina situació quedem la resta de grups? És a dir, com puc ara jo presentar esmenes 
sobre el nou pressupost que ara mateix s’ha transaccionat?, és a dir, hi ha d’haver una 
forma jurídica perquè o bé les meves esmenes no es vegin afectades per les esmenes 
transaccionades en aquest moment, perquè sinó em diran: ‘no, és que vostè presenta 
unes esmenes sobre una cosa que ja no existeix’ o, collons, però això existia quan vam 
anar a la Comissió Informativa o vostè em dirà: ‘no, és que ara no quadra’, bé, no quadra 
perquè ja les han fet desquadrar fa un moment. És a dir, el procediment, o sigui, som tan 
rigorosos amb el tema de les esmenes com hem estat fins ara i som tan flexibles en el 
moment d’aprovar una transaccional que ni tan sols votem? És a dir, és possible que 
passi això? És a dir, necessitaríem una resposta tècnica sobre com queden ara les 
esmenes que presenta el nostre Grup sobre una proposta que ha estat modificada amb el 
tema de les inversions. És a dir, nosaltres hem fet un esforç... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Interventor? La primera esmena a la totalitat es podria votar, les altres tindrien 
conseqüències en l’equilibri pressupostari, fins i tot les inversions, perquè no quadra la 
proposta. També es poden votar, si es vol, però la proposta no quadra i, per tant, 
quedaria el pressupost retornat, eh. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Perquè... Amb quin no quadra? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No té res a veure una cosa amb l’altra... 
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El Sr. Francisco Avilés 
 
Home, sí, si ara tenim un pressupost transaccionat. Jo vull saber si quadra, aquest 
informen que no quadren està fet d’acord amb això que acabem d’aprovar o d’acord amb 
el que es va presentar a la Comissió Informativa? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Miri, jo, és que potser no l’entenc, eh. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No, jo li ho explico. A vegades no m’explico bé. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Jo no ho acabo, no l’acabo d’entendre perquè això és una pràctica habitual, també, quan 
s’aprova, s’incorporen una sèrie de textos, després queda el document amb una sèrie 
d’incorporacions i continua el debat. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No, però una cosa són textos i una altra cosa són pressupostos. Si se’ns diu que el 
pressupost ha de quadrar i hi ha un informe que diu que les meves esmenes, doncs, no 
farien quadrar el pressupost, quan es va fer hi havia un pressupost x i avui, fa un minut, hi 
ha un pressupost x modificat per y. Per tant, el que haig de saber és si continua essent, si 
les meves esmenes continuen desfasant o desquadrant el pressupost o no? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Miri, el que s’ha aprovat no té res a veure amb les seves esmenes. Està al pressupost 
quadrat d’inversions. Per tant, vostè fa una proposta d’inversions que puja una quantitat 
que en baixa una altra que no quadra. La suma no és... 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Val. I amb el tema de..., bé, perquè abans, clar, és que, clar, ha respost de forma tècnica i 
s’ha dit que, efectivament, hi havia hagut una modificació amb el tema de les dedicacions 
exclusives. Però que, en qualsevol cas, com que era positiva no afectava i, per tant, aquí, 
si les meves esmenes són positives o... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Segurament no té res a veure. Ja s’ha explicat anteriorment, aquest tema, eh 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No bé, però, el que no entenc és que si les meves esmenes són positives per al 
pressupost de l’Ajuntament, és a dir, que generen un, generen un saldo positiu i abans 
s’ha explicat que com que generen un saldo positiu no hi ha inconvenient a fer l’aprovació 
com hem fet, si se’ns pot explicar tècnicament? 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si vol aclarir-li. 
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El Sr. Interventor 
 
Sí, en primer lloc, totes les esmenes presentades es poden sotmetre a votació, no se li, 
crec que l’alcalde no li ha negat a cap regidor el dret a debatre i sotmetre a votació cap 
esmena. S’ha fet l’advertiment de legalitat que constava en l’informe i si vol sotmetre a 
votació les esmenes que proposen una reducció de despeses no hi hauria cap objecció 
de legalitat, però les que proposen un augment de despeses o una minoració d’ingressos 
sí que provocarien el desnivellament. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Bé, és que precisament això, aquesta explicació que, per exemple, no l’hem tingut quan 
hem debatut les ordenances del partit Socialista, potser el partir Socialista hagués dit 
‘doncs aquesta la mantinc, aquesta la mantinc i aquesta no’. Ens han dit que no se’n 
podia presentar ni una i ara se’ns diu que es poden presentar aquelles que signifiquin un 
resultat d’un saldo positiu, és a dir, és..., ens quedem perplexos amb la vulneració de 
drets que s’està produint en aquest plenari. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sr. Avilés, està tot en l’informe i molt clarament explicat. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, jo tinc l’informe. No tant clar i tan ben explicat no deu estar quan tots els grups estem 
manifestant dubtes, no, dic jo? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No entrarem en valoracions subjectives perquè ara no  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
És a dir que es poden votar i no impliquen nul·litat del pressupost o rebutjar 
completament el pressupost aquelles partides que signifiquin disminució de la despesa i, 
per tant, generin un superàvit, no? Es poden votar ino generen. Bé, doncs, clar, en vista 
d’això, que és diferent de l’informe, jo demanaria 5 minuts de recés per acabar de 
comentar les esmenes que tinc jo presentades i també necessitaríem, bé, doncs, les 
esmenes que ha presentat el partit Demòcrata, doncs també necessitaríem revisar-les, 
com és lògic. Per tant, demanaria 5 minuts... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No li concedeixo els 5 minuts de recés i demano que continuem el debat del Ple. Per tant, 
entenc, quines esmenes presenta, de votació? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Totes les que siguin, que ara aniré mencionant, les que siguin minoració de partides, 
entenc, ha quedat bastant clar, per evitar... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si produeixen desequilibri pressupostari el pressupost queda retornat, eh. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Aviam, és el que diu el senyor alcalde o és el que diu? Per tant no signifiquen. Val, és a 
dir que si hi ha... Val, és a dir que si la resta de grups municipals d’aquest plenari 
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decidissin votar a favor d’aquestes esmenes que jo ara defensaré, eh, si decidissin votar 
a favor d’aquestes esmenes que jo presentaré ara, que signifiquen menys ingressos, 
menys despesa, perdona, no hi hauria cap vici de legalitat ni s’entendria que s’ha retornat 
el pressupost, quedat rebutjat, no? No s’entendria una esmena a la totalitat, val.  
 
Bé, jo, la primera esmena que presentava, que és la retirada..., que l’explicaré, però bé. 
Presentàvem una primera esmena que era una esmena a la totalitat que era la retirada 
de la proposta presentada. Per fer una mica de debat o d’explicació, aquest punt de 
l’ordre del dia anava fixat, en el plenari passat, juntament amb les ordenances fiscals. 
Ciutadans havia presentat una proposta d’ordenances fiscals que generava, doncs, uns 
ingressos d’acord amb la fixació de les taxes, ordenances, taxes i impostos i, per tant, hi 
havia una esmena a la totalitat que deia, escolti, doncs en funció del que hem demanat 
nosaltres que s'ha d’acollir el pressupost això. El que passa és que aquesta esmena ha 
perdut sentit i, per tant, la retiraríem i no caldria votar-la perquè, lògicament, ja no estem 
parlant en el debat conjunt d’ordenances i pressupost i, per tant, la 1.1, que era l’esmena 
a la totalitat, la retirem. 
 
I ara anem a, de les esmenes parcials que hi ha, de supressió o reducció de partides, 
d’aquestes i si algun grup vol demanar la votació per punts, jo no tinc cap problema que si 
algú m’ho demana ho fem així, demanaria mantenir les següents esmenes: a protocols i 
activitats institucionals, que està dotada amb 30.000 €, proposo rebaixar-la amb 11.000; 
al suport a activitats especials, que està dotada amb 19.700 €, proposo rebaixar-la a 
10.000; després, a diverses informació, comunicació, campanyes, que està dotada amb 
28.600, proposo reduir-la a 10.000; estudis i treballs tècnics, que hi ha 40.000 €, proposo 
rebaixar-la a 6.000; butlletins i publicacions, que són 20.300 € proposo rebaixar-la a 
15.000; festival de teatre Ple de Riure, de 90.000, posar-la a 0; quota obres observatori 
de les dones al mitjans de comunicació, de 1.000 €, demano rebaixar-la a 0; subvencions 
per reduir el transport urbà, de 160.000 a 140.000; transport de viatgers, de 203.500 a 
183.500; de quotes de comerç, de 700 € a 0 €; publicacions, butlletins, premsa i revistes, 
de 27.000 € a 10.000 €; quotes a associacions municipalistes, de 10.000 € a 0; despeses 
dels processos electorals, de 2.500 a 0 i aportació al CAC, de 10.000 a 0 i a redacció de 
projectes urbanístics, de 40.000 a 20.000. I entenc que... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Una qüestió, senyor alcalde, és que, sap què passa, la novetat del funcionament ens 
genera dubtes. El senyor Avilés ha fet la relació d’una sèrie d’esmenes, si aquestes 
esmenes van a partides que tenen algun tipus de vinculació com algun contracte, algun 
conveni podria suposar això que estaríem, de facto, contravenint el pressupost i, per tant, 
seria una esmena a la totalitat? I, per tant, de ser així, podrien vostès dir d’aquestes 
esmenes quines no són les que comprometen i, per tant, les que podrien ser votables 
sense que fos un retorn del pressupost? Gràcies 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Llavors, quant a inversions, entenc que només puc votar, només puc sol·licitar la votació 
i, per tant, mantenir la inversió de suprimir el carrer de Roger de Flor, segona fase, amb 
500.000 €, no?, entenc. 
 
Perdona, eh, senyor interventor, deia que llavors, i d’inversions serien de reducció o 
eliminació de partides i, després, d’inversions només mantindríem la que diu suprimir, val, 
la que diu suprimir la inversió del carrer Roger de Flor, que són 500.000 €. Aquesta 
demanaríem suprimir-la, que es votés. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Jo entenc que això provoca un desnivell en el pressupost perquè e pressupost ha de 
coincidir els ingressos amb les despeses. Per tant, bé, faríem un recés de 5 minuts, si us 
plau. 
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El Sr. Francisco Avilés 
 
Ara sí? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
De moment soc l’alcalde, senyor Avilés. 
 
A proposta de la presidència, es fa un recés de 5 minuts. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Reprendríem la sessió. Entenc que aquestes esmenes de disminució es podrien aprovar i 
demanaria si faríem la votació, perquè entenc que és una esmena en bloc, a la totalitat, 
quasi, del que és la intenció del Govern. Votem l’esmena en la seva totalitat, li sembla 
bé? 
 
Es pot votar per punts, senyor secretari? 
 
Doncs votaríem per punts. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Una pregunta, més que res, d’interpretació. Quan el senyor alcalde acaba de dir que és 
una esmena a la totalitat de la intenció del Govern... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No està numerada, eh 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, està interpretant que la modificació d’aquestes partides suposaria un canvi del 
pressupost que faria que aquest pressupost fos retirable o tingués alguna consideració 
─pregunto, eh─, m’és que res per saber on estem entrant, perquè jo aquestes esmenes 
les acabo de veure ara i vull saber quines condicions, quines conseqüències tindria, 
perquè hi ha altres esmenes que s’han aprovat amb les quals jo estic d’acord i si aquest 
pressupost no, diguérem, si l’aprovació d’aquestes esmenes no suposés la retirada del 
pressupost, o diguérem, que el pressupost quedaria esmenat i anéssim a moció de 
confiança, dintre de la moció de confiança no s’incorporarien part de les esmenes que 
avui s’han aprovat, sobretot les transaccionals, per això voldríem l’aclariment. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Secretari, aclariment pel..., en cas de no ser aprovat el pressupost... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
En cas que alguna d’aquestes esmenes s’aprovés, ja fos en bloc o en fos alguna, si això 
suposaria, com que hi ha un desfasament del pressupost encara que sigui en positiu, la 
interpretació que faria el Govern és que aquest pressupost ha estat esmenat i, per tant, 
s’hauria de passar a la moció de confiança. 
 
Senyor secretari, si vol ajudar a aclarir-ho, això? Perquè no ho he acabat d’entendre. 
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El Sr. Secretari 
 
Considerem que no, que el contingut de les esmenes no es podria considerar com un 
supòsit d’esmena a l totalitat en el sentit que s’oposessin, atemptessin a l’oportunitat dels 
principis de l’esperit de la proposta. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Per tant, aviam si ho entenc bé perquè també tinc les meves limitacions. Vull dir, 
aquestes modificacions... 
 
El Sr. Secretari 
 
Perdoneu, considerem que el contingut de les esmenes no es pot considerar que afecti a 
l’oportunitat dels principis o l’esperit de tot el pressupost. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Per tant, la seva aprovació, de les esmenes, si fos possible i s’incorporés no suposaria un 
motiu per anar a la moció de confiança. D’acord, gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si s’aprova el pressupost, evidentment. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Els suports que tingui el Govern per fer això, això és una cosa del Govern. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Bé, senyor. Si? 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Jo voldria fer una pregunta també, perquè abans s’ha comentat que si es produís un 
desequilibri econòmic, m’ha semblat entendre, han dit una cosa així com: ‘això suposaria 
que el pressupost seria retornat’. La meva pregunta és: on? En quines condicions?, és a 
dir, seria retornat a Comissió Informativa, entenem, perquè sigui votat de nou amb 
aquestes esmenes?, perquè sigui esmenat?, perquè sigui corregit o no?, on seria 
retornat?, aquesta seria la pregunta. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Entenc que la devolució comportaria la desestimació del pressupost i, per tant, passaríem 
al següent punt, que és la qüestió de confiança. 
 
Sr. Avilés 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, doncs bé, com hem manifestat, l’esmena a la totalitat primera la retiràvem. De les 
esmenes parcials, les que signifiquen noves partides o suplement en partides ja creades 
també les retiraríem. Llavors passaríem a sotmetre a votació del plenari les que 
signifiquen una supressió o reducció de partides, que, bé, les he repartit renumerades per 
si algun dels grups vol votar per punts, com han indicat, no hi hauria problema. Bé, 
començaria de la 1 a la 15, després hi ha la 16, que és la del carrer Roger de Flor. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Què vol fer? Anem votant, esmena a esmena, no? Vinga, anem-hi. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No, jo, el nostre Grup, més que res, tot i l’esforç que està fent el ponent de Ciutadans, jo 
manifesto la voluntat de no votar a favor de les esmenes. Primer per una qüestió de 
coherència, nosaltres no havíem esmenat aquestes partides a la nostra proposta, creiem 
que hi ha algunes esmenes que podrien ser interessants, però n’hi ha d’altres que estan 
en contra totalment de la nostra proposta. Per tant, vull manifestar el nostre vot en contra 
d’aquestes esmenes. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passem a votació una per una, Sr. Avilés? La primera..., doncs les 
vaig llegint, com vulgui, eh. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal de C’s punt 
per punt. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Protocol i activitats institucionals. Seria una reducció de 30.000 a 11.000 €.  
 
Resultat: Rebutjat per 16 vots en contra, 3 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació: 
El Grup Municipal de C's (3 regidors) hi vota a favor. 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
El Grup municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Suport activitats especials de 19.700 a 10.000 €. 
 
Resultat: Rebutjat per 16 vots en contra, 3 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació: 
El Grup Municipal de C's (3 regidors) hi vota a favor.  
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
El Grup municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Despeses diverses d’informació, comunicació i campanyes. Aquí no ho ha un contracte, 
crec recordar, jo crec que hi ha el contracte d’El Masnou Viu. 
 
Resultat: Rebutjat per 16 vots en contra, 3 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació: 
El Grup Municipal de C's (3 regidors) hi vota a favor. 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
El Grup municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Estudis i treballa tècnics de 40.000 a 6.000 €. 
 
Resultat: Rebutjat per 16 vots en contra, 3 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació: 
El Grup Municipal de C's (3 regidors) hi vota a favor.  
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
El Grup municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Butlletins i publicacions, entenem que aquestes són les publicacions oficial al BOE i al 
DOGC. Passaria de 20.300 a 15.000 €. 
 
Resultat: Rebutjat per 16 vots en contra, 3 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació: 
El Grup Municipal de C's (3 regidors) hi vota a favor.  
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
El Grup municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Festival teatre Ple de Riure, que passaria de 90.000 a 0. 
 
Resultat: Rebutjat per 16 vots en contra i 4 vots a favor. 
 
Votació: 
El Grup Municipal de C's (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.  
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Quota de l’observatori de les dones als mitjans de comunicació de 1.000 a 0. 
 
Resultat: Rebutjat per 16 vots en contra, 3 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació: 
El Grup Municipal de C's (3 regidors) hi vota a favor. 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
El Grup municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Subvencions per reduir el transport urbà de 160.000 a 140.000 €. Aquí hi ha un conveni 
amb la Generalitat. Votem, però si hi ha un problema amb un contracte s’haurà d’informar 
negativament. 
 
Resultat: Rebutjat per 17 vots en contra i 3 vots a favor. 
 
Votació: 
El Grup Municipal de C's (3 regidors) hi vota a favor. 
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Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en 
contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Transports de viatgers. De 203.500 a 183.000 €. 
 
Resultat: Rebutjat per 17 vots en contra i 3 vots a favor. 
 
Votació: 
El Grup Municipal de C's (3 regidors) hi vota a favor. 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en 
contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Quotes comerç, de 700 a 0. 
 
Resultat: Rebutjat per 16 vots en contra, 3 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació: 
El Grup Municipal de C's (3 regidors) hi vota a favor.  
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
El Grup municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Publicacions, butlletins revistes, de 27.000 a 10.000 €. 
 
Resultat: Rebutjat per 16 vots en contra, 3 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació: 
El Grup Municipal de C's (3 regidors) hi vota a favor. 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
El Grup municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Quotes associacions municipalistes, de 10.000 a 0. 
 
Resultat: Rebutjat per 16 vots en contra, 3 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació: 
El Grup Municipal de C's (3 regidors) hi vota a favor. 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
El Grup municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Despeses processos electorals de 2.500 a 0. 
 
Resultat: Rebutjat per 17 vots en contra i 3 vots a favor. 
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Votació: 
El Grup Municipal de C's (3 regidors) hi vota a favor.  
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en 
contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Aportació al CAT de 10.000 a 0. 
 
Resultat: Rebutjat per 16 vots en contra, 3 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació: 
El Grup Municipal de C's (3 regidors) hi vota a favor.  
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
El Grup municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Redacció de projectes urbanístics, de 40.000 a 20.000 €. 
 
Resultat: Rebutjat per 16 vots en contra, 3 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació: 
El Grup Municipal de C's (3 regidors) hi vota a favor. 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
El Grup municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I després tindríem una esmena de supressió a les inversions, que seria, entenc, la 
segona fase de carrer Roger de Flor. 
 
Resultat: Rebutjat per 17 vots en contra i 3 vots a favor. 
 
Votació: 
El Grup Municipal de C's (3 regidors) hi vota a favor. 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en 
contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs ara continuaríem amb les esmenes del Grup Demòcrata PDeCAT-Unió. Tenim, 
entenc, un apartat inversions i un apartat de bases d’execució. No, perdó, de relació de 
llocs de treball. Llavors, si de cas, hauríem de fer unes consideracions abans, que és el 
que hem comentat abans amb el senyor interventor i la regidora de Recursos Humans. 
Pel que fa a les inversions hi hauria algun problema a votar-les? Cap objecció. Fem el 
debat per parts? Com vulgui, eh. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
No, jo el que sí que demanaria, en la línia del que ha expressat abans el regidor de 
Ciutadans, el Frans, jo demanaria un recés de 5 minuts perquè no m’agradaria, no, no, 
no, no m’agradaria que les modificacions que nosaltres fem provoquin que el pressupost 
sigui retornat. No és la nostra voluntat. No és la nostra voluntat retornar el pressupost. 
Nosaltres volem aprovar un pressupost, volem aprovar un pressupost i volem ser 
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conscients del que estem fent. Hi ha un punt molt seriós al darrere que comencem a 
pensar que potser és el que busca el senyor alcalde. Potser el que busca és sotmetre’s a 
una moció de confiança. Nosaltres hem presentat unes esmenes totalment equilibrades, 
que és una de les condicions que es van presentar, que es van explicar ahir en Junta de 
Portaveus, que, com hem dit anteriorment, és una novetat d’aquest any, això mai no 
havia sigut així. La prova que mai no havia sigut així és que les esmenes que es van 
presentar en Comissió Informativa, si no recordo malament, menys les esmenes 
presentades pel grup municipal d’ICV-EUiA, no estaven equilibrades i es van votar en 
Comissió Informativa. Nosaltres insistim, tenim una esmena que està equilibrada. No ens 
agradaria que l’aprovació de les nostres esmenes, si fos el cas, provoquessin un 
desequilibri en el pressupost, perquè nosaltres no pretenem desequilibrar el pressupost i 
la voluntat que no el pretenem desequilibrar és que hem presentat unes esmenes 
equilibrades. Per tant, davant d’aquesta situació demanem, jo crec que és lícit, 5 minuts 
de recés perquè potser alguna de les esmenes presentades entren i provoquen aquest 
desequilibri. De la mateixa manera que creiem que no estem en igualtat de condicions, 
perquè hi ha algunes coses que potser les podíem haver votat diferent si haguéssim 
sabut aquesta novetat. Per tant, el que sí que li demanaria al nostre alcalde que doni una 
mostra de la seva flexibilitat, del seu ben fer, de la seva estesa de mà al diàleg per arribar 
a acords transversals i ens permet 5 minuts de recés per considerar i valorar si les 
propostes que nosaltres presentem esmenen o no esmenen, és a dir, en cas de 
prosperar, provoquen la devolució o no del pressupost. Això és el que demanaríem. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Jo entenc que el senyor interventor ha respost, eh, que ha respost que no. L’únic que 
hauríem de veure que, és clar, aquestes, com que només hi ha una disminució, és clar, 
depèn de com es votés podria provocar, entenc que s’hauria de votar conjunt. Entenc, eh, 
Sr. Garcia, perquè sinó podríem..., llavors sí que crearíem un desequilibri. M’entén? Per 
tant, entenc, si no vaig errat, que l’hauríem de votar conjuntament o únicament la de 
minoració, aquesta és una altra opció. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Jo vull fer una consideració prèvia. Si no ho he entès malament, en les esmenes 
transaccionals que vostès han acceptat, hi ha hagut unes de les esmenes que 
s’accepten, que per nosaltres era molt important, que era la sala de vetlles, vostès han 
baixat de 400 a 50.000 €. Per tant, nosaltres, és evident que si ara votem les nostres 
esmenes i no hem tingut la possibilitat de considerar que aquesta proposta no hi seria 
incorrem en el risc que el pressupost sigui desequilibrat. És pura matemàtica. De totes 
maneres, si hi ha dubtes, jo no entenc quin problema hi ha a establir 5 minuts de recés, 
quan l’alcalde ja n’ha fet dos. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Però, Sr. Garcia, jo, és que no l’entenc. A veure, el tema del tanatori aquí no hi és. Quin 
problema? Jo crec que no cal, em sembla que està molt clar el que podem votar. Hi ha un 
equilibri pressupostari. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Vostè l’ha tret, fa cinc minuts hi era. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No, no, no. Amb el que hem incorporat es manté l’equilibri pressupostari, és evident. Ara 
vostès fan unes esmenes que, per mantenir l’equilibri pressupostari s’han de votar en el 
seu conjunt, perquè sinó produirien una situació de desequilibri. Entenc això, senyor 
interventor? Per tant, crec que el que hauríem de fer és votar en el conjunt la proposta 
d’inversions que vostès presenten en aquest Ple. 
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El Sr. Eduard Garcia 
 
Per tant, jo pregunto, no soc gaire àgil en números, senyor interventor, vostè em 
garanteix que si aquestes esmenes s’aproven en bloc el pressupost queda equilibrat? És 
això el que estic entenent? Vostè em garanteix que, com que aquestes esmenes estan 
equilibrades, en cas que prosperessin el pressupost queda equilibrat? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Jo entenc que sí, eh. Sabem sumar i restar, eh. Vull dir que... Em sembla que és evident. 
Per tant, entenc que si es vota en bloc aquesta proposta es manté l’equilibri 
pressupostari. Senyor interventor? Doncs votem. Si vol explicar-la. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Bé, per explicar les nostres esmenes m’agradaria fer una mica, tirar la vista uns mesos 
enrere. Nosaltres, en el mes de setembre, encara estàvem a Govern, i vam... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Un moment, Sr. Eduard Garcia, estem parlant de les inversions, després parlarem de 
l’altre bloc, li sembla?, o vol fer-ho tot de cop? 
 
Val, doncs entrem a l’altre bloc. L’altre bloc, entenem, que una part de l’esmena 1 i 
l’esmena 2 i la 3 no es podrien votar perquè al ser modificació d’arrel necessiten un tràmit 
que és fonamental, que és la negociació col·lectiva amb els sindicats i, per tant, no hi ha 
hagut negociació, no es podrien votar. A més a més, caldria un estudi econòmic. Ho dic 
bé, senyor interventor i senyor secretari? 
 
Per tant, entenc que l’esmena 1 es podria votar parcialment, la 2 i 3 no es podrien votar i 
la 4 és un augment de la despesa que comportaria un desnivell pressupostari que, 
evidentment, ja hem expressat, avui i altres vegades, que és, que aquest Govern portaria 
la dotació d’aquesta plaça al més aviat possible. A partir, evidentment, de la disminució 
de les despeses del capítol dels regidors i regidores que ha disminuït, com hem vist en el 
decret d’Alcaldia 5è que avui hem presentat. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Doncs donades aquestes explicacions, nosaltres no tenim cap inconvenient a retirar 
aquestes esmenes, en tot cas en l’explicació de les esmenes en faré una explicació 
també malgrat que hagin estat retirades. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si em permet manifestar-li que l’esmena 4, un altre cop, va ser una petició que van fer 
vostès amb el compromís de portar, al més aviat possible, a partir d’aquesta disminució 
de despesa que tenim de les dedicacions dels regidors i regidores podrem dotar aquesta 
plaça. Endavant 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Bé, primer voldria fer un aclariment. No voldria que ningú pensés que aquesta plaça es 
pot dotar ara perquè hi ha hagut un canvi en les dedicacions. És que és el que m’ha 
semblat interpretar. És a dir, fa uns dies vam parlar i aquesta modificació ja es podia fer. 
Ningú es pensi que és que pel fet que nosaltres estàvem a Govern impedia que hi hagués 
una dotació econòmica per un cap de Comunitat i Persones. Vagi això per endavant. 
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Bé, si els sembla, passaria a defensar les nostres esmenes. Com deia inicialment, el 
nostre Grup, el grup municipal del PDeCat-Unió, al mes de setembre ja li vam trametre a 
l’alcalde la voluntat sinó la necessitat, que plantilla i pressupost fossin el mateix, se 
celebrés el debat de dos punts, diguem, en el mateix plenari. De fet, avui ho estem fent. 
Avui estem debatent el pressupost per un costat i la plantilla per un altre. En el Ple 
d’octubre, el senyor alcalde va incloure a l’ordre del dia el tema del pressupost, tot i que 
nosaltres ja havíem manifestat, anteriorment i durant diverses vegades, que, tot i que 
podíem estar d’acord amb el pressupost, volíem un compromís també en la modificació 
de la plantilla i que, per tant, el compromís es tancava debatent en dos punts en el mateix 
plenari. De fet, hi havia uns pocs serrells que no tinc cap mena de dubte que s’haguessin 
pogut solucionar. No és un caprici això de voler modificar la plantilla. De fet, avui està 
passant una cosa que, també, no sé si qualificar-la d’estranya o no, però que, com a 
mínim, jo considero que no és lògica. I no és lògica perquè avui aprovem una plantilla que 
és la mateixa plantilla de l’any passat, quan tenim capacitat de modificar-la, i no només 
capacitat sinó que tenim la necessitat de modificar-la, perquè aquest Ajuntament té la 
necessitat de fer alguns canvis. Val a dir, també, que arran de l’aprovació de la LARSAL, 
la Llei de racionalització i la sostenibilitat de les administracions locals, les modificacions 
de plantilla no són tan fàcils com era uns anys enrere. Estan condicionades per un topall 
de despesa, per un topall de nombre de places disponibles en funció de les places que 
s’amortitzen. Per tant, com deia, creiem que teníem una oportunitat d’aprovar el 
pressupost i la plantilla, perquè aquest Ajuntament necessita modificacions de la plantilla. 
Val a dir, també, que no entenem aquesta situació que l’alcalde qualifica de bloqueig 
quan, si bé en el tema de les ordenances fiscals hi ha una data límit que en condiciona 
l’aprovació en el plenari. I aquesta data límit bé donada perquè les ordenances fiscals 
han de ser efectives a 1 de gener de l’any següent. No passa el mateix amb el 
pressupost. El pressupost es pot aprovar en qualsevol moment i l’única pega, per dir-ho 
d’alguna manera, l’únic que podria passar en aquest cas, si no fos efectiu l’1 de gener, és 
que automàticament estaria aprovat el de l’any anterior. De fet, no volem que aquest sigui 
el cas, hem manifestat d’avançada la nostra voluntat d’arribar a un acord en el 
pressupost, però amb el tema de la vinculació de la qüestió de confiança a l’aprovació del 
pressupost hi hauria grans possibilitat d’aquest pressupost que quedés prorrogat, que l’1 
de gener de 2018 l’alcalde hagués de prorrogar el pressupost, perquè en cas que avui el 
pressupost no s’aprovi i, per tant, quedi vinculat a una qüestió de confiança, s’estableix el 
termini d’un mes per tal que, si s’escau, es generi una alternativa a l’alcaldia. En cas que 
això no passés, hi hauria 15 dies per presentar al·legacions, 15 dies hàbils, 30 dies des 
del 16 de novembre, ràpidament estem al 16, 17 de desembre; 15 dies per presentar 
al·legacions, estem a 1 de gener, 2 de gener, 6, 7 de gener, perquè hi ha dies festius al 
mig. I a sobre el plenari té 30 dies per resoldre les al·legacions. Per tant, no troben 
l’avantatge, no trobem l’avantatge que genera aquesta vinculació de la qüestió de 
confiança a l’aprovació del pressupost. I no l’entenem quan estàvem a punt o teníem ben 
a punt arribar a un acord amb l’alcalde. Per tant, se’ns generen diverses possibilitats, hi 
ha diverses possibilitats per haver arribat a aquest punt. Una és que al senyor alcalde el 
molestàvem al Govern, el molestàvem. I sabia que qüestionant la nostra confiança només 
ens quedava una sortida, que era marxar del Govern, perquè no podem estar amb 
aquells que no confien en nosaltres. Hi ha una altra possibilitat que és que, malgrat que 
nosaltres havíem parlat amb l’alcalde, potser no volia mantenir els compromisos que 
assumís amb la RLT i la modificació de plantilla, sinó quin problema hi ha d’aprovar-ho 
junt? Les paraules se les emporta el vent i els documents, els compromisos, els acords 
de Ple queden per sempre. També hi ha una última possibilitat, que aquesta voluntat o 
aquesta introducció del punt a l’ordre del dia no sigui més que una mostra d’autoritarisme, 
que aquest pressupost s’aprova perquè ell és l’alcalde. No sabem quina de les tres 
opcions. Avui, mostres d’autoritarisme n’hem vist més d’una. Dit això, passaria, ara ja sí, 
bé, m’agradaria explicar també que, des del mes d’octubre, quan es parla de la confiança, 
acte seguit o un parell de dies després del Ple, l’alcalde ja va començar a negociar amb 
altres grups de l’oposició sense que nosaltres tinguéssim coneixement ni d’aquest fet ni 
del contingut de les converses que mantenien, ni molt menys de les propostes que es 
feien. Per tant, allà on l’alcalde a vegades parla de bloqueig, que sembla que aquests del 
PDeCAT i Unió només tinguin la voluntat de bloquejar-lo, de posar pals a les rodes, eh, 
de boicotejar-lo, doncs potser aquests del PDeCAT-Unió l’únic que volen és dialogar, és 
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dialogar i arribar a acords ferms. Segurament, algú podrà interpretar que amb la meva 
intervenció d’avui he volgut posar pals a les rodes, però la realitat és que hi havia un 
decret mal fet i això és molt greu. Això és molt greu, senyor secretari. Sí, bé, sí que es pot 
equivocar, però vostè és qui ens aporta seguretat jurídica. Sí, sí, no, si jo no li qüestiono 
els seus errors.  
 
Dit això, sí que voldria entrar, ara ja sí, a explicar les esmenes. Com ha explicat el senyor 
alcalde, hem plantejat les esmenes en dos blocs: un que fa referència a inversions i les 
altres esmenes que fan referència a modificacions de la plantilla. Pel que fa referència a 
les inversions, nosaltres proposem un decrement de la partida de la peatonalització del 
carrer de Roger de Flor, que la proposta inicial era de 500.000 € i nosaltres demanem 
que aquesta partida es quedi en 20.000 €. No és una proposta gratuïta, no és una 
proposta destructiva, com algú podria pensar. El carrer Roger de Flor és, ara per ara, i 
serà en el futur, l’eix viari més important que comunica la part baixa amb la part alta del 
municipi, és l’eix viari més important que va de mar a muntanya i ho esdevindrà encara 
més en el futur. Per tant, creiem, que abans d’afrontar una peatonalització, que és el que 
estan afrontant, caldria més informes, més estudis, sobretot pel que fa al tema de la 
mobilitat. Val a dir que peatonalitzar aquest carrer poc bloquejar, no bloquejar sinó dividir, 
pot dividir el municipi en dos, la part est i la part oest, i volem tenir garanties que aquest 
bloqueig o que aquest col·lapse viari no es produirà. Per tant, creiem que, abans de fer 
front a una proposta d’aquest tipus, hauríem de fer algun estudi previ. D’aquí la nostra 
voluntat de deixar una partida que serviria per fer algun tipus d’estudi. No cal recordar 
que en aquest municipi hem fet algunes modificacions o s’han fet algunes modificacions 
quant a mobilitat i algunes han sigut reeixides, però en algunes altres s’ha hagut de fer 
marxa enrere; per tant, creiem que abans d’emprendre una decisió d’aquest tipus, que a 
més té una inversió molt important, n’hem d’estar ben segurs i nosaltres no ho estem, 
actualment. 
 
La nostra següent proposta seria incrementar la partida de riera Sistrés, de 150.000 a 
200.00 €; la millora dels equipaments educatius, de 150.000 a 200.000 €; la creació d’una 
nova plantilla, que aniria destinada a millorar l’accessibilitat al CEIP Ocata, en 150.000 €, 
donant a aquestes dues partides un gran compromís, un compromís ferm amb la 
comunitat educativa i les necessitats educatives de les instal·lacions del nostre municipi. 
Entrant en Medi Ambient, proposaríem un increment de 50.000 € a la partida del Parc 
Vallmora i un increment de 50.000 € a la partida dels jardins de Lluís Companys. De la 
mateixa manera, demanaríem un increment en la partida d’instal·lacions i equipament 
platja de 10.000 €, passant de 20.000 a 30.000 i la creació de 3 noves partides. Una nova 
partida que seria destinada a la ubicació de lavabos públics autonetejables a la platja, 
creiem que aquesta és una gran demanda que hi ha atès el gran trànsit peatonal que hi 
ha pel passeig marítim i que és necessari dotar. I dues ampliacions, dues noves partides, 
de nova creació, que serien l’ampliació de l’skate parc existent i millores per import, 
perdó, de 50.000 € i millora dels jocs infantils per import de 125.000 €. Un cop fetes les 
sumes i les restes oportunes, el balanç, diguem, obtingut seria 0 € i, per tant, quedaria 
equilibrat el pressupost. 
 
Pel que fa a les modificacions de la plantilla, tal com ha comentat el senyor alcalde, 
nosaltres fèiem diferents propostes. Nosaltres som conscients que s’ha de parlar amb els 
sindicats i que s’ha de negociar. De fet suposo que, suposo no, tinc constància que 
vostès ja van negociar. Van negociar i van acordar mantenir la plantilla, però nosaltres 
creiem que és necessari parlar amb els sindicats i, per tant, aquí els avancem una 
proposta que esperem que tinguin a bé estudiar i que sigui considerada en la seva 
totalitat, si és possible. Segons les informacions que ens han anat donant i segons la 
documentació que obra en els expedients, per l’any que ve, hi aquí vindria la nostra 
primera esmena, hi ha tres places vacants que correspondrien, bé, hi hauria tres places 
vacants. L’amortització d’aquestes tres places vacants suposaria un decrement de 80.375 
€. Com he dit abans, actualment la llei ens coarta molt la possibilitat de créixer en plantilla 
i ens estableix un límits en el nombre de places i ens estableix un límit en el cost 
econòmic. Per tant, entenem que el topall serien aquests 80.000 € i el topall seria aquesta 
creació de tres places també. Per tant, nosaltres el que proposaríem és una revaloració 
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d’alguna de les places que es tenen en la plantilla actual, corresponents als agents de la 
policia, per equiparar el seu salari als comandaments, i la revaloració de tres tècnics: 
tècnic de manteniment de la via pública, tècnic d’ensenyament i tècnic d’esports, que 
passarien de 212 a 220 punts, com de fet tenen la majoria dels tècnics d’aquest 
Ajuntament i, per tant, aquesta revaloració ajudaria a equilibrar i a que tots els tècnics 
tinguessin una valoració similar. 
 
Demanaríem una dotació, o sigui, la creació d’una nova plaça, un treballador social a 
mitja jornada. El demanem a mitja jornada, no per res, sinó perquè no tenim diners amb 
aquesta limitació que he explicat abans per crear una plaça a jornada completa. 
Demanaríem també la dotació d’un tècnic d’ensenyament, que creiem que és una 
mancança històrica i que, per tant, intentaríem equilibrar amb aquesta modificació de 
plantilla. El cost total d’aquesta revaloració de dotació de places seria de 77.258 € enfront 
els 80.375 €, per tant suposaria un estalvi de més de 3.000 € i, per tant, creiem que 
aquesta modificació ni produirà desequilibri econòmic ni incrementaria la massa salarial. 
 
Per últim i com s’ha explicat anteriorment, tenim coneixement que la plaça de cap de 
Comunitat i Persones es troba vacant perquè el titular, per dir-ho d’alguna manera, ocupa 
una altra plaça i aquesta plaça està insuficientment dotada, de manera que, si pel motiu 
que fos, el seu titular volgués tornar a la seva plaça aquest Ajuntament tindria un 
problema, perquè no estaria convenientment dotada i, per tant, no sabem quan se 
solucionaria aquest tema. De totes maneres, vistes les exposicions i les explicacions que 
ens han explicat referent al tema de plantilla i com ja he dit anteriorment, retiraríem els 
punts de les esmenes que fan relació als llocs de treball i mantindríem les esmenes que 
fan referència a les inversions.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si em permet alguna precisió al respecte. Entenc que tot això que ha 
explicat no té res a veure amb el anem a discutir, que anem a votar avui, perquè són 
modificacions de l’RLT i això no figura en cap proposta la modificació de l’RLT. Entenc 
això, eh, per tant, les partides, la que queda viva és el paquet d’inversions. Només fer-li 
algun comentari. Vostè deuria aprovar, però no es deuria llegir el Pla de mobilitat, pel que 
veig. El Pla de mobilitat explica el tractament del carrer Roger de Flor i, evidentment, s’ha 
d’encarregar un projecte i en aquest projecte veurem quines solucions es troben al tema 
de la mobilitat. Però ens sembla la peatonalització del municipi un dels reptes importants. 
Hi ha els altres aspectes que vostè ha esmentat, evidentment, va ser l’alcalde que va fer 
l’augment, va proposar l’augment de passar els equipaments educatius de 50 a 150, eh. 
Vostès volen augmentar més, em sembla perfecte, però totes aquestes quantitats que 
vostès proposen estan previstes, la majoria, en un document que es va fer arribar, que 
vostès també van elaborar amb nosaltres, que vam fer a tots els grups on hi havia una 
relació d’inversions a l’apartat que posava ‘romanent’. O sigui, en el romanent del 2017 
incorporarem moltes d’aquestes partides, des de l’ampliació de l’skate parc, allà figura, el 
mateix he dit quan el compromís que vaig agafar amb el Sr. Ernest Suñé de l’augment de 
determinades partides: riera Sistrés, Lluís Companys, Parc Vallmora. Tot això està previst 
en la proposta que vostès van elaborar amb nosaltres i, per tant, entenem que podem 
compartir l’esperit d’aquestes propostes perquè també les hem previst, però hi hem de 
votar en contra perquè creiem que avançar cap a la peatonalització de Roger de Flor i 
relligar el municipi amb l’Illa Centre i crear un espai, bàsicament, per als ciutadans és un 
repte fonamental d’aquest Equip de Govern, com hem impulsat també amb les obres que 
estem fent a Doctor Ager. I, per tant, ens sembla una via, és la via que connecta des del 
mar fins la muntanya, gairebé ens arriba al Parc Vallmora i interessa una via en què la 
gent pugui caminar i passejar i revifar també aquest eix comercial que tindrem a l’Illa 
Centre; per tant, ens sembla una aposta estratègica. I les esmenes que vostè fa les 
compartim, evidentment, i seran complementades correctament en els romanents, com 
així vam elaborar-ho conjuntament. 
 
I, després, perquè vostè ha estat explicant algunes qüestions que no són ben bé de debat 
d’avui, però em sembla, sense ànim d’entrar en debat, voldria dir-li que el dia del Ple 
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extraordinari que vam aprovar les ordenances fiscals, dues hores abans se’ns va 
manifestar el vot contrari del grup que portava, d’un regidor que portava, o sigui, el 
regidor que portava l’Àrea d’Hisenda, que portava el pressupost, ens podíem trobar en la 
situació que votava en contra del pressupost que portava i, per tant, la sorpresa del vot en 
contra va fer plantejar la retirada del punt. Evidentment, vaig anunciar converses amb 
altres grups, i així ho vaig fer, i també vaig dir al regidor d’Hisenda que s’incorporés a 
aquestes reunions, però el regidor d’Hisenda em va manifestar que no estava autoritzat i, 
com que no estava autoritzat, no es va poder incorporar a aquestes reunions. Jo no vull 
entrar més en polèmica, crec que, no ho acabo, personalment no ho acabo d’entendre 
aquests canvis de posició. Es porta el pressupost, tenim un dictamen favorable del 
pressupost que porta el regidor d’Hisenda per part de la Comissió Informativa i després, 
en el Ple, es vol votar en contra. El tema de la RLT ja ho debatrem en el seu moment, 
vam arribar a un acord, també, i no acabo d’entendre aquesta situació, la veritat, a la qual 
ens heu abocat, quan hi ha dues situacions de bloqueig s’ha d’utilitzar el mecanisme de 
desbloqueig. I això és el que hem fet. D’acord. Si? 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Així doncs, vostè diu que es va assabentar dues hores abans del Ple. Permeti’m que li 
digui que això no és veritat. És a dir, hi ha correus electrònics del setembre en els quals li 
manifestem que vincularem l’aprovació del pressupost a l’aprovació de la plantilla; per 
tant, si vostè no interpreta o ho interpreta diferent, ja hem vist que tenim punts de vista 
molt diferents en la interpretació de coses, en l’escenari d’avui. La seva voluntat d’arribar 
a un acord suposo que queda palesa quan nosaltres, al setembre, li demanem aquest 
compromís, aquesta voluntat de vincular les dues coses, d’aprovar plantilla i pressupost, i 
vostè, des del 21 de setembre si no recordo malament que li fem aquesta demanda, té 
temps, és veritat, a través del regidor d’Hisenda, de convocar la Comissió Informativa de 
Serveis Generals, no, perdó, a través de la presidenta de la Comissió Informativa de 
serveis generals, però també és veritat que vostè no ens convoca a una sola reunió per 
parlar de plantilla ni de l’RLT, fins que aquesta comissió informativa ja està informada. 
Per tant, està convocada. Jo no sé què entén vostè per arribar a acords? Bé, res més. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si em permet, sense ànim d’entrar en debat, jo tinc la percepció subjectiva, perdó, eh, 
que vostè sempre ha estat, des del primer dia, a l’oposició, d’acord. Si els sembla 
passaríem a votar. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Jo no sé si he estat des del primer dia a l’oposició, jo li puc dir que jo he estat des del 
primer dia a l’Equip de Govern, al costat de l’alcalde. No sé si l’alcalde m’ha considerat al 
seu costat o no pel fet de ser d’Unió, potser li molestava això de tenir un regidor d’Unió en 
el Govern. Vostè m’ha apartat del Govern des del primer dia, vostè no vol entrar en 
consideracions, vostè m’ha apartat del Govern des del primer dia, vostè ha posat un 
regidor a exercir les meves competències, hi ha sobrades mostres en Junta de Govern en 
les quals aquest regidor vota en contra o s’absté de competències que són seves perquè 
li han estat usurpades per un altre regidor. I tot això amb el seu consentiment. Per tant, 
aquesta és la seva percepció, el que és realitat és que nosaltres avui, jo el primer, estic a 
l’oposició, seguirem treballant com ho hem fet fins ara i tan de bo aconseguim entre tots, 
vostè al Govern i nosaltres a l’oposició, que el Masnou sigui el poble que tots ens 
mereixem i que cada dia estigui millor. Res més. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, entenem que... Hi ha algun matís que vulgui introduir, senyor 
interventor perquè no caiguem en cap error? 
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Votaríem l’esmena, el paquet d’esmenes d’inversió com una sola esmena. L’eliminació de 
la peatonalització del carrer de Roger de Flor i l’increment d’una sèrie de partides. 
 
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor i 8 vots en contra.  
 
Votació: 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C’s (3 regidors), CUP-PA (2 
regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en 
contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Cap problema. Evidentment, tirarem el carrer Roger de Flor endavant. Com hem dit 
abans, tenim recursos per poder fer-ho, tenim uns romanents que complementarem 
aquestes inversions necessàries pel municipi. Per tant, algunes qüestions que teníem 
previstes al romanent en les estalviarem i podrem fer aquesta altra actuació. Cap 
problema. 
 
Continuaríem, ara acabaríem l’apartat d’esmenes, entenc, senyor secretari. 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Perdoni, senyor alcalde, s’ha equivocat al sumar els vots de l’anterior esmena. Són 10 
vots a favor i 10 vots en contra; per tant, hi ha un empat. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Tornem a repetir la votació. 
 
Resultat: 10 vots a favor i 10 vots en contra.  
 
Votació: 
Els grups municipals de PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) 
i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors) hi voten en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per tant, tornaríem a votar una altra vegada. 
 
Resultat: 10 vots a favor i 10 vots en contra.  
 
Votació: 
Els grups municipals de PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) 
i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors) hi voten en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Pel vot de qualitat quedarien rebutjades. Manifesto el compromís, moltes d’aquestes 
esmenes que han presentat les incorporarem als romanents del 2017 i, per tant, les 
tirarem endavant, eh, que consti. 
 
Ara on som? Senyor secretari, entraríem en la votació final si hi ha una intervenció per 
grup i ho faríem, passaríem a la votació de la proposta de pressupost. Sr. De las Heras, 
té la paraula. 
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El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies. El nostre vot serà en contra del pressupost. El nostre vot en contra és un vot, 
eminentment, polític i n’explicaré el motiu. Ho vaig explicar en l’anterior Ple, quan es van 
aprovar les ordenances fiscals, però he de dir una cosa i hio dic de cara als votants 
independentistes d’aquest municipi, i és la part política d’aquest Ple, d’aquest pressupost 
que s’està passant per alt perquè no els ha interessat comentar-ho. O sigui, jo aquest 
missatge no el dirigeixo a gent que no sigui independentista, que també, sinó, al revés, és 
per als independentistes d’aquest municipi, per dir-los que els han enganyat i jo els 
explicaré, entre altres coses, perquè se’ls ha enganyat en aquest Ple i en l’altre Ple. No, 
no, m’explicaré, després vostès, cadascú jutgi el que hagi de jutjar, jo li dono la meva 
versió, li dono la meva explicació. En aquest pressupost, era el pressupost de la nova 
república. Quan es va votar, quan es va presentar aquest pressupost a l’Ajuntament era 
el pressupost dels que havien portat a terme, per dir-ho suaument, el cop d’estat, des del 
meu punt de vista, els dies 6 i 7 de setembre al Parlament de Catalunya, que va ser molt 
greu, que va ser molt greu, va ser molt greu i els que van presentar aquest pressupost 
són els que els van donar suport. Per què els van donar suport? Pel que van explicar, els 
van donar suport per una independència unilateral, estem parlant, no estem parlant de 
coses menors. Què lliga, què pinta aquest pressupost municipal en aquest context? El 
que significa aquest pressupost és que no se’l creien, o sigui no es creien la 
independència ni ells mateixos. Entre altres coses, i són fàcils de mirar, poden agafar-lo 
vostès, ho he comentat, ho vaig comentar quan vaig presentar les ordenances fiscals. Hi 
ha una partida, en el pressupost d’ingressos, que està en gruix, que posa transferències 
corrents, 6.421.000 €, són ingressos que rep l’Ajuntament dintre el pressupost total 
d’ingressos, que són 24.614.000 €. Bé, el que els haig d’explicar per als qui no ho 
sàpiguen, hi ha gent que ho sap i hi ha gent que no ho sap, és que més de 5 milions són 
procedents de l’Estat. En un pressupost d’independència això és inviable o seria inviable. 
Aquest és el detall menor que hi ha en aquest pressupost, però hi ha més detalls, hi ha 
més detalls. Un pressupost com aquest no preveia el desastre econòmic que ha estat per 
a Catalunya la situació a la qual hem arribat, desastre que ens està portant ja a tenir dels 
pitjors números de l’Estat i amb els propers mesos ho patirem amb major atur, via la 
caiguda que hi ha hagut, tant de reserves, com de serveis, com de consum, com 
d’inversió. I això són coses que comencen i són rodes que van creixent. Ja la comencem 
a patir ara per desgràcia de tots nosaltres, siguem o no independentistes, m’és igual, 
perquè aquí hi vivim tots. Això ens perjudicarà a tots. Tot això no ho van preveure. Jo els 
vaig preguntar: han previst vostès, han previst vostès les conseqüències de la 
independència a la qual han estat donant suport per fer aquest pressupostos en els 
pressupostos? No. Aquests pressupostos són uns pressupostos normals. Normals què 
vol? Independentment que estiguem d’acord o no amb les partides diverses i les 
inversions i la despesa, són uns pressupostos que s’ajusten a llei, s’ajusten amb la 
continuïtat amb l’Estat els propers anys, s’ajusten entre cometes a la normalitat que hi ha 
hagut fins ara a l’hora de fer pressupostos i números als ajuntaments. Jo, el que denuncio 
d’aquests pressupostos és la incongruència política de la gent que els ha portat a terme 
sense atrevir-se a dir que aquests pressupostos eren inviables si creien realment en la 
república fallida catalana. I això és l’únic que dic. Això ho dic i ho defensaré. Aquesta 
pregunta l’he fet vàries vegades ningú me l’ha respost. La pregunta està sense resposta 
perquè no té resposta. La resposta és la que els estic donant jo. Aquesta resposta no 
agrada de dir. I aquest és el motiu pel qual nosaltres políticament, políticament direm que 
no a aquests pressupostos. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Moltes gràcies, Sr. De las Heras. Ha quedat clar. Sr. Suñé, té la paraula. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Volem agrair als grups que han donat el vot favorable a 
les esmenes que hem presentat o a la part d’esmenes que hem pogut presentar. Val a dir 
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que moltes de les accions que avui s’han debatut i que no han estat debatudes perquè 
simplement no han estat objecte d’esmena ens satisfà i d’aquí la nostra relativa poca 
exigència a modificar el pressupost. Des del primer moment vam presentar esmenes, 
però no hi estàvem en contra. Veiem també amb satisfacció que propostes que vam 
demanar anys anteriors han estat ara recollides, com les bases d’execució, l’ajustament 
del nivell de despesa autoritzada i disposada per departaments. També volem posar 
sobre la taula la complexitat d’anàlisi de la proposta d’aprovació inicial de la plantilla, el 
catàleg i la relació de llocs de treball. És complex, són temes molt complexos que 
realment, amb el poc temps de què disposem per analitzar és molt difícil poder fer 
aportacions en positiu que millorin els pressupostos. Però sí que volem destacar la 
incorporació de l’informe dels indefinits no fixos que, doncs, des del Govern la regidora 
responsable ens ha estat ocultant des de fa molts anys i que ens va lliurar fa poques 
setmanes. Imaginem que la seva incorporació es deu a la insistència d’aquest regidor per 
conèixer-ne el contingut, fet que deix aparèixer la dificultat de la regidora per afrontar els 
temes de personal des d’un vessant seriós i amb plenes garanties per als nostres 
treballadors. Forçats per aquesta fiscalització de l’acció de govern realitzada pel nostre 
Grup, el seu Govern s’ha vist abocat a harmonitzar una situació insostenible derivada de 
l’ocultació d’una informació crítica sobre la gestió dels recursos humans. Han de saber 
vostès que aquest informe del qual estic parlant es va demanar a principis de l’any 2011 
per trobar una solució a les moltes persones treballadores de l’Ajuntament en situació 
d’indefinits no fixos. De fet, aquesta qüestió ja li vaig sol·licitar informació a la Sra. Folch 
el 21 de desembre de 2011 respecte a la posició del Govern pel que feia a aquest tipus 
de treballadors i la seva resposta, a l’octubre, que transcric literalment és: ‘en aquests 
moments estem a l’espera de rebre l’informe que l’anterior equip de govern va sol·licitar a 
la Diputació de Barcelona, amb les conclusions del mateix es procedirà a fer les 
valoracions oportunes’. L’informe de la Diputació es va rebre al maig del 2015, és a dir, 
des de la recepció fins a la data d’ara han estat més de dos anys, ja no dic sense fer res 
perquè desconec si han fet alguna cosa, com a mínim donar resposta al compromís que 
va adquirir a mb aquest regidor. També volem fer palès que, tot i que l’informe que es va 
demanar ha estat respost a quatre persones, a l’Ajuntament hi ha més persones que 
estan en aquesta situació. Perquè entenguin una miqueta la problemàtica, aquest informe 
de la Diputació de Barcelona demostra que els 4 treballadors van accedir a treballar a 
l’Ajuntament mitjançant contractes temporals sense fer cap oposició, l’any 92, des de 
diferents vies. Aquest sistema, legal, va mantenir-se de forma sorprenent i excepcional en 
el temps on tots hem governat, aquí tots tenim responsabilitat de no haver actuat, això 
també vull que quedi clar. Però aquests treballadors han mantingut aquesta situació quan 
la lògica estableix que els llocs de treball aquests haurien d’haver estat posats a concurs 
obert i públic amb un temps prudencial i aquestes persones, amb igualtat de condicions, 
presentar-se i aprovar. N va ser així i s’ha generat un doble conflicte. Primer el dels drets 
que han adquirit amb el temps, estem parlant des de l’any 92 fins a la data d’avui, els 
drets que han adquirit aquests treballadors i el problema que han generat a altres 
persones de no haver pogut ocupar les places en igualtat d’oportunitats. Per acabar-ho 
de reblar, algunes d’aquestes persones van participar, quan no podien fer-ho, en 
concursos de promoció interna, acumulant drets, generant, a més, greuges comparatius 
amb altres companys. Nosaltres creiem que s’anaven sumant situacions insostenibles. 
Aquests quatre treballadors que, tot s’ha de dir, han executat les seves tasques durant 
tots aquests anys amb una exemplaritat total, necessiten una solució, els hem de donar 
una solució. Però és que els 26 laborals que es troben en la mateixa situació també 
desenvolupen les seves tasques amb plena satisfacció i també els devem una solució. 
Creiem necessari la creació d’una comissió on es plantegin sense apriorismes solucions 
a mig i curt termini per a aquestes persones. Estem parlant d’un total de 30 treballadors 
de la plantilla de l’Ajuntament, amb una situació laboral precària i, sincerament, 
immerescuda, derivada de la incompetència de totes les persones que en algun moment 
o en un altre hem estat al govern, això també ho hem de dir. Però també amb una 
incompetència per part dels responsables del Departament de Recursos Humans que 
han permès aquesta situació, que han permès que aquesta precarietat existís i que no 
han buscat una solució i de la qual nosaltres creiem que caldria analitzar si s’ha de 
depurar algun tipus de responsabilitat. Per aquest motiu, també, creiem imprescindible la 
creació d’una comissió especial de recursos humans en la qual s’analitzi el paper 
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d’aquest departament i es proposin accions vinculants necessàries per desllorigar la 
situació en què està immers aquest departament amb les corresponents revisions dels 
actes municipals que correspongui. Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, Sr. Suñé. Sr. Màxim Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc per explicar el motiu pel qual el nostre Grup ha 
votat en contra de les esmenes que han presentat tant el PSC, com Ciutadans, com 
PDeCAT-Unió. La primera de les raons és lògica, si hem arribat a un acord amb el 
Govern en relació amb el contingut del pressupost el més lògic és que votem en contra 
de les esmenes que presenten la resta de grups, però és que, a banda de l’acord, en el 
cas de les esmenes presentades per Ciutadans nosaltres podríem haver compartit les 5 
primeres; de fet, en tràmit de comissió informativa, realitzat fa un mes, els havíem donat 
suport, però estàvem en contra de les 10 restants, nosaltres no som partidaris de suprimir 
el Ple de Riure, no som partidaris d’eliminar la quota de l’observatori de les dones als 
mitjans de comunicació, ni tampoc de reduir les subvencions del transport urbà, ni tampoc 
de suprimir les quotes d’associacions municipalistes, etc. Pel que fa referència a les 
esmenes presentades per PDeCAT-Unió, que únicament es circumscriuen en el tema 
d’inversions, nosaltres podríem compartir la proposta de millora dels equipaments 
educatius, també la millora de l’accessibilitat del CEIP Ocata i, fins i tot, la d’instal·lar 
lavabos públics a la platja, però, per contra, no estem d’acord, i de fet hem proposat 
suprimir la partida relativa a la riera Sistrés, i tampoc estem d’acord sense tenir una visió 
clara de la globalitat del projecte destinar 50.000 € més al Parc Vallmora perquè a hores 
d’ara creiem que això és un pou sense fons al qual s’ha de posar solució. I només un 
comentari respecte al tema de la plantilla. A nosaltres ens ha sobtat la proposta de crear 
una nova plaça de tècnic d’ensenyament, una proposta que nosaltres compartim al 100 
%, coincidim en què, efectivament, hi ha un greuge històric en aquesta regidoria, el que 
passa és que la història, volem recordar-li al regidor, es remunta a l’any 2012, quan el 
govern de CiU-ERC va decidir suprimir la plaça de tècnic auxiliar que fins aquell moment 
hi havia. En aquell moment hi havia 1 tècnic d’ensenyament i 1 tècnic auxiliar i el tècnic 
auxiliar va ser suprimit d’un cop de ploma.  
 
Bé, pel que fa referència a les nostres esmenes i a la nostra posició de vot, sempre que el 
nostre Grup presenta propostes de modificació als projectes de govern ho fa amb la 
intenció de millorar aquests projectes i mai amb la de posar pals a les rodes a la seva 
tasca. En moltes ocasions hem criticar en aquesta mateixa sala, la poca flexibilitat dels 
governs, primer de CiU, després de CiU-ERC i darrerament d’ERC i PDeCAT davant les 
nostres propostes. En altres ocasions, moltes menys que en el cas anterior, hem 
reconegut els esforços d’aquests mateixos governs per arribar a acords amb el nostre 
Grup. Avui ens trobem en una d’aquestes situacions. Quan el nostre Grup va presentar 
alguna de les esmenes que m’he referit abans, ho va fe amb la mateixa voluntat de 
sempre, millorar la proposta del Govern i, a la vegada, defensar la situació de les famílies 
més desafavorides. Desafortunadament, heu de saber que totes i cadascuna d’aquestes 
esmenes, totes i cadascuna d’elles, van ser rebutjades el mes passat amb els vots 
contraris coordinats d’ERC i PDeCAT. No obstant, com s’ha escoltat, les discrepàncies 
entre els dos grups que formaven el Govern van fer que l’alcalde decidís retirar la 
proposta de pressupost de l’ordre del dia del Ple del passat 26 d’octubre i, pocs dies 
després, el nostre Grup, com suposo que va passar amb la resta de grups de l’oposició, 
va ser convocat per l’alcalde per explorar possibilitats d’arribar a un acord. En aquell 
moment, nosaltres desconeixíem que entre ERC i PDeCAT no hi havia la suficient 
coordinació com perquè tots dos fossin interlocutors amb el nostre Grup municipal. Des 
d’aquell mateix dia nosaltres hem treballat per aconseguir un acord que pogués 
incorporar la major part de les nostres demanades. Posteriorment, com tots sabeu, s’ha 
produït el trencament del Govern, la qual cosa és clar que ha facilitat la consecució 
d’aquest acord. Finalment, aquest migdia hem pogut tancar un acord amb el Govern. Un 
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acord que, volem deixar clar, que abasta única i exclusivament l’àmbit pressupostari. 
Repeteix, única i exclusivament l’àmbit pressupostari. Un acord que preveu, mitjançant la 
modificació que per qüestions legals s’haurà d’aprovar més endavant, una bona part de 
les esmenes presentades per nosaltres al pressupost ordinari passin a formar part del 
pressupost definitiu de 2018 per un import aproximat de 150.000 €. Així mateix, l’acord 
preveu, com ja s’ha produït, que el pressupost incorpori tres propostes d’inversió a les 
quals el nostre Grup dona molta importància. La més rellevant és la que preveu destinar 
300.000 € a l’adquisició i reforma d’habitatges per a parc públic d’habitatge social, una 
actuació que va acompanyada de 50.000 € destinats a la redacció del projecte 
d’adequació de l’espai lliure situat a la cruïlla de Mare de Déu del Pilar i el carrer 
Valladolid i uns altres 50.000 destinats a la redacció del projecte per construir una nau 
polivalent al camí del Mig. A més d’aquests acords, el pacte preveu una modificació de 
crèdit que destinarà 75.000 € més per poder executar d’adequació de l’espai lliure abans 
esmentat i també 200.000 € que s’hauran d’afegir als 50.000 que abans he dit per a la 
nau polivalent. El pacte inclou també un seguit de compromisos que fa referència a la 
gestió de les noves partides que es destinaran a subvencionar les famílies que 
escolaritzin els seus infants a les escoles bressol municipals així com a les persones 
inscrites a l’EMUM. L’acord entre el Govern i el nostre Grup preveu, a més, que pel que fa 
referència a les polítiques d’habitatges es realitzarà una convocatòria separada per un 
import de 75.000 € per concedir ajuts a la instal·lació d’ascensors o aparells elevadors tal 
com demanàvem a les nostres esmenes i com havíem demanat ja l’any anterior. Així 
mateix, el pacte estableix, entre altres acords, que l’augment acordat per al Pla municipal 
per a la prevenció de la drogodependència es destini exclusivament a accions adreces a 
famílies de les persones que tenen problemes de drogodependència. I, per últim, l’acord 
que hem signat amb el Govern estableix la creació d’una comissió de seguiment que 
estarà formada per dos membres del Govern i els dos membres del nostre grup municipal 
per tal de treballar per al desenvolupament de les propostes acordades i fer un seguiment 
de la seva aplicació. 
 
Creiem que aquest és un bon acord, un acord que dona compliment a una bona part dels 
objectius que fa un mes ens havíem proposat aconseguir amb la presentació de les 
nostres esmenes i per aquest motiu estem satisfets de la tasca realitzada i dels seu 
resultat. No obstant, tal com he explicat abans, el pressupost del Govern no és el nostre 
pressupost i, a més, la incorporació d’una bona part de les modificacions hauran 
d’esperar un temps i, per aquesta raó, el pressupost que es posarà a aprovació no pot 
comptar amb el nostre vot favorable i nosaltres votarem abstenció a l’aprovació del 
pressupost. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, Sr. Màxim Fàbregas. Per part de la CUP, Sr. Dídac Miró, té la paraula. 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Sí, bona it. Serem bastant més breus que la resta de grups, però. Els pressupostos són el 
document que recull les partides que s’han de destinar durant tot l’any a portar a terme 
els projectes que el Govern ha previst. D’aquesta manera, implícitament porten lligades 
les que seran les polítiques del consistori durant tot l’any. En aquest sentit, des de la CUP 
entenem que no podem ni esmenar ni aprovar aquesta proposta. Ens expliquem. Si el 
Govern no té una política activa en matèria d’habitatge els pressupostos no tenen 
suficients partides en matèria d’habitatge, és lògic. De la mateixa manera, si la CUP 
proposéssim modificar aquestes partides però això no anés lligat a unes polítiques 
concretes i a una voluntat clara del Govern de tirar-les endavant aquesta modificació no 
tindria sentit. Igual passaria amb Acció Social, Joventut, Medi Ambient o tot allò que ens 
proposéssim canviar. No aprovem els pressupostos com a esmena a la totalitat de l’acció 
del Govern aquests dos anys, perquè no són els nostres pressupostos, no estan orientats 
als nostres objectius i no responen a les necessitats que, entenem, són prioritàries. De la 
mateixa manera, no hem presentat esmenes. I, per acabar, una última consigna: la 
participació. Fins que l’acció del Govern municipal no compti d’una manera clara i 
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transversal amb la participació de les veïnes, aquests pressupostos no poden tenir el 
suport de la CUP. I aquí un últim apunt una mica improvisat, però, la participació no 
només per part del Govern sinó també per part de tots els grups municipals del consistori, 
perquè avui, l’espectacle que hem vist aquí, amb els moviments d’esmenes i que hem vist 
els últims dies amb les negociacions, dubto que ningú que no estigui en aquest plenari 
ara, per part del públic o per part de la gent que ho pugui veure pels ordinadors o part de 
la gent que ni tan sols s’ha assabentat que s’aproven avui els pressupostos pugui 
entendre què ha passat, què està passant i què s’està aprovant. Per tant, una consigna 
clara i bàsica alhora perquè la CUP puguem aprovar algun dia alguns pressupostos, 
participació i transparència davant els veïns, sinó això serà impossible. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, Sr. Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, lògicament, per anunciar que el vot de Ciutadans serà 
contrari a l’aprovació dels pressupostos. Hi ha diferents raons, començaré per la primera. 
Totes i cadascuna de les esmenes presentades, tant a la Comissió Informativa com les 
mantingudes avui al plenari han estat rebutjades per part de l’Equip de Govern i la resta 
de grups que formen part d’aquest consistori i, per tant, doncs, a un pressupost al qual no 
hem pogut incidir o modificar o variar ni tan sols un euro, lògicament no és el nostre 
pressupost i no podem donar-li suport. 
 
Després hi ha una altra qüestió que també en feia referència abans. El pressupost està 
vinculat, lògicament, a l’aprovació d’unes ordenances, que ja es va produir en el plenari 
passat, i al qual el nostre Grup també va votar en contra perquè proposava una reducció 
fiscal important. Aquesta reducció fiscal important s’havia de transmetre també en una 
reducció dels ingressos de l’Ajuntament i, per tant, en una minoració en les despeses, 
també, de l’Ajuntament per aconseguir allò que tantes vegades s’ha dit de l’equilibri 
pressupostari financer. Lògicament, com que aquelles ordenances, les propostes 
d’ordenances que va presentar el Grup municipal de Ciutadans van ser rebutjades per 
l’Equip de Govern, doncs òbviament això fa que sigui pràcticament impossible que el 
nostre Grup doni suport a la proposta de pressupost. Però és un pressupost que per a 
nosaltres i, lamentablement, al no haver acceptat les partides que consideràvem que 
s’havien d’actualitzat, millorar, ajustar, doncs lamentablement els ajuts per a habitatge 
que nosaltres demanàvem per ampliació no podran veure la llum aquest any, més ajuts 
socials tampoc podran veure la llum aquest any. També demanàvem que les subvencions 
generals a les entitats milloressin la seva partida pressupostària, com les entitats 
esportives, també, que passessin de 30.000 a 40.000 € i també era molt important per a 
nosaltres la gestió del soroll, que passava de 1.900 € a 6.000 €, tenint en compte que hi 
ha una ordenança que a partir d’ara, una cosa que no s’havia regulat fins ara i a proposta 
d’aquest partit, doncs, ja comença a ser una realitat i, per tant doncs, enteníem que, com 
que segurament derivat d’aquesta aplicació de l’ordenança significarà activitats en gestió 
del soroll que, en fi, que es posaran damunt de la taula en l’inici d’aquesta posada en 
marxa de l’ordenança, enteníem que està pot dotada i també demanàvem, doncs, una 
mica en la línia de la dinamització del comerç, dinamització de l’ocupació, dinamització 
del petit i mitjà empresari del poble i també dels emprenedors, demanàvem que la partida 
de nous projectes de dinamització, que ara estava prevista en 0 €, passés a 50.000 €, pel 
que hem dit; foment a l’emprenedoria i suport a les empreses, de 31.600 € passés a 
45.000 €, i subvencions a emprenedors i empreses de 56.000 a 70.000, amb la clara 
voluntat de millorar tot allò que ara, és l’última, diguéssim, ajuda perquè el tema de 
l’ocupació deixi de ser un problema greu al Masnou i greu al Maresme, perquè deixi de 
ser un problema i comenci ja a ser un benefici pels municipis. Bé, però lamentablement 
tot això no ha estat acceptat, com tampoc ha estat acceptat, doncs, les reduccions de 
partides que aquest Grup proposava per limitar també la manera de malgastar, entenem 
nosaltres, com s’està malgastant per aquest Equip de Govern, doncs molts dels diners 
que recapten. 
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I quant a ordenances, ai, quant a inversions, entenem, en la línia del que comentava el 
company que m’ha precedit amb l’explicació de la defensa de les seves esmenes quant 
carrer de Roger de Flor, entenem que tenim dubtes seriosos del que significarà la 
peatonalització d’aquest carrer i del que pot suportar, comportar, no tant pel trànsit sinó 
també, en fi, posar una barrera artificial a un poble que ja és bastant dispers i poc 
comunicatiu, poc participatiu i demanàvem també que milloressin partides com el nou 
pavelló, els carrers del Masnou Alt, afegir 50.000 €; millores de zones de jocs infantils, 
amb 125.000 € més. Bé, esmenes que, lamentablement, han estat rebutjades i que fan 
que no puguem compartir la proposta de pressupost i que, per tant, hi votem en contra. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de grup Demòcrata, Sr. Garcia 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Bona nit. Volem agrair el vot dels grups que ens han votat a favor i que ens han donat 
suport a les esmenes que hem presentat. A ningú se li escapa que les nostres esmenes 
no han prosperat pel vot de qualitat de l’alcalde. Si no hagués exercit aquest vot de 
qualitat les nostres esmenes haguessin prosperat, segurament. Per tant, utilitzant el 
llenguatge que li agrada utilitzar podríem interpretar que avui és ell qui ha bloquejat 
aquest pressupost o ha bloquejat la nostra voluntat d’assumir amplis suports i amplis 
consensos amb el pressupost pel seu vot de qualitat. Lamentem no haver tingut el suport 
del grup d’ICV-EUiA i ho lamentem perquè estem segurs que si haguéssim disposat de 
més temps possiblement haguéssim arribat a un acord. Nosaltres, malgrat que aquest 
regidor l’alcalde interpreta que està a l’oposició des del primer dia, s’ha mantingut lleial a 
l’alcaldia i s’ha mantingut lleial a l’alcalde, tant és així que les nostres converses amb 
l’oposició no s’han iniciat fins que havíem renunciat als nostres càrrecs. Per tant, ningú no 
ens podrà retreure res. 
 
Al Sr. Màxim Fàbregas només apuntar-li que quan vostè feia referència a tècnic 
d’ensenyament, actualment hi ha un tècnic auxiliar de Comunitat i Persones que realitza 
les funcions de tècnic d’ensenyament, de tècnic auxiliar d’ensenyament i que nosaltres el 
que preteníem era dotar amb una plaça més. Defugim totalment del debat que ha volgut 
introduir el PP, nosaltres hem vinculat el pressupost a l’àmbit purament local, tant és així 
que les partides que puguin ser supramunicipals o que puguin tenir alguna vinculació en 
el país quant al suport a la independència nosaltres no les hem modificat. Ens sentin 
coautors del pressupost esmenat i del pressupost que, segurament, s’aprovi aquesta nit 
amb les abstencions de la CUP i d’ICV-EUiA, segons han avançat anteriorment, si no ho 
he entès malament. Segurament, avui l’alcalde i el seu Equip de Govern estaran molt 
contents per haver aconseguit aprovar aquest pressupost; però no estaria de més 
realitzar una reflexió i és que l’alcalde, tot i obtenir l’aprovació del pressupost no ha 
obtingut cap vot a favor d’aquest pressupost que avui s’aprova; per tant, aquella majoria 
que volia assolir quan va retirar el punt de l’ordre del dia en el Ple d’octubre, doncs 
entenem que no l’ha assolit, no l’ha assolit i, per tant, seguin sense entendre aquests 
moviments i aquesta vinculació i aquesta qüestió de confiança vinculada al pressupost 
quan hem dit anteriorment per arribar a un pressupost més ampli que hagués tingut 11 
vots a favor enlloc del 6 vots a favor que ha obtingut avui. Segurament hagués sigut tan 
fàcil com esperar-se al mes de desembre. Tenia molta pressa, avui té el pressupost, 
segurament tindrà el pressupost. El felicitem, el felicitem. Facin un bon ús d‘aquest 
pressupost, del qual, com he dit anteriorment, en som en gran part corresponsables. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, li agraeixo la resposta. Hi ha una breu... 
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El Sr. Ernest Suñé 
 
És una observació que no té res a veure, més que res també una miqueta per mostrar el 
tarannà, jo crec que el que ha passat avui... Hi ha hagut moments d’una certa disbauxa i 
caldrà organitzar per als propers plenaris de pressupostos... Però sí que vull deixar clara 
una cosa: vostès han fet ús del vot de qualitat, cosa que no només és legítima sinó que 
els pertoca, però jo vull recordar que l’any 2011, em sembla que va ser per malaltia de la 
Sra. Folch, el Govern estava en minoria i aquest regidor va sortir del plenari perquè no hi 
hagués una majoria que no li correspongués. Més que res perquè quedi constància que 
hi ha formes i formes de fer. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Prefereixo no contestar. Sí, per al·lusions 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
No per tancar el pressupost, però sí per al·lusions. Sé que el tema de recursos humans 
és un tema complicat; per tant, intentaré fer una breu explicació que espero que sigui tan 
entenedora com la del Sr. Suñé. Vull comentar el tema dels indefinits no fixos que ha 
comentat del pressupost i una mica explicar, perquè m’ha semblat que no s’explicava 
prou bé, el perquè uns s’ha pogut fer i els altres no. És cert que tenim un col·lectiu de 
treballadors que van arribar a l’Ajuntament fa molts anys, no sé quants mandats enrere, 
però molts anys, i que pel pas del temps van comença treballadors temporals i pel pas del 
temps sense haver fet cap procés selectiu s’han quedat com a indefinits, però no haver 
passat aquest procés selectiu se’ls anomena indefinits no fixos. És cert també que al 
2011 es va demanar un informe a la Diputació de Barcelona perquè esclarís quina era la 
situació d’aquests indefinits i com podien arribar o assumir la seva condició de fixos a 
l’Ajuntament o si havien de passar algun procés selectiu o què passava amb ells. 
L’informe no parla de la totalitat de treballadors que estan en aquesta situació sinó només 
de 4 treballadors específics. Per què? Perquè aquests 4 treballadors específics, abans 
que les normes determinessin aquestes figures d’indefinits no fixos es van deixar, fa 
també molts anys enrere, se’ls va deixar promocionar, van fer un procés de selecció que, 
en principi, no hi podien haver accedit. Però el van fer, el van superar i van començar a 
treballar en aquestes noves, en aquests llocs nous de treball. Per tant, la Diputació de 
Barcelona, quan va emetre aquest informe tampoc va ser concloent, sinó que va obrir tres 
possibilitats noves. És cer t que aquest informe va arribar al 2015, va ser lliurat als 
habilitats, als que són presents a la sala i vam començar a treballar la resolució, la millor 
resolució per als interessos, tant de l’Ajuntament com dels mateixos treballadors. Aquesta 
conclusió ha arribat en forma d’un informe i, vist aquest informe, s’ha proposat, doncs, 
consolidar, diguem-ne, aquesta nova figura o aquest passi. Per tant, perden la condició 
de treballadors indefinits no fixos i es converteixen en fixos, és a dir, aquell procés 
selectiu que sí que han passat els convalida com a indefinits de la casa, com a fixos ja de 
la casa. La resta de treballadors que van comença amb un contracte temporal i que no 
han fet cap procés selectiu continuen en aquest mateix, en aquesta mateixa situació 
d’indefinits no fixos. I per què no els fem un procés selectiu en aquests moments? Pe què 
no podem consolidar aquests llocs de treball? Molt fàcil. Perquè des del 2012 la llei de 
pressupostos de l’Estat ens ho prohibeix. Actualment no es poden fer processos de 
selecció per consolidar llocs de treball d’indefinits no fixos. És evident que no només 
aquesta regidora sinó tot el consistori té molt interès que es puguin fer aquests 
processos. I, per tant, quan sigui possible, quan la llei ens ho permeti es durien a terme.  
 
I també, només, una pinzellada, senyor alcalde. Aquesta regidora també ha sentit, 
novament en aquesta sala, o s’ha posat en dubte la gestió del departament que dirigeixo 
de Recursos Humans des del mandat del 2011. Malament, malament, malament no ho 
devem fer. En el mandat 2011-2015 es van tirar endavant una sèrie de mesures que 
aquest Ajuntament tenia molts deures per fer en recursos humans, es va negociar per 
primera vegada un calendari, que mai abans havien tingut un calendari anual, es va 
establir jornades anuals, els treballadors tampoc tenien una jornada anual, es van 
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negociar, arran de diverses reformes, prestacions d’incapacitat laboral, permisos, 
vacances. Es va establir un sistema d’avaluació de rendiments, un protocol de formació i 
un protocol d’assetjament. Aquests tres protocols estan recollits per la Diputació de 
Barcelona i a disposició de diferents ajuntaments com a manuals de bones pràctiques. Es 
va també establir un altre protocol d’agressions que els treballadors poguessin patir com 
a conseqüència de la seva feina, es va funcionaritzar per primera vegada un procés de 
funcionarització que ampliava i que equilibrava la situació entre les dues plantilles, la 
laboral i la funcionària. Es va establir un nou quadrant per a la Policia Local, es va 
decretar, aprovar per decret d’Alcaldia, un organigrama, l’anterior estem parlant ja del 
2012, l’anterior era del 2004. Es va renegociar un acord de condicions que estava 
finalitzat des del 2007, es van instaura nous programes de recursos humans que abans 
només hi havia un programa de nòmines. Aquests programes s’han anat ampliant donant 
diferents serveis als empleats públics. En aquest mandat ja, i en el desenvolupament de 
l’acord de condicions que vam aprovar l’anterior mandat, s’ha regulat un reglament de 
segona activitat, s’ha millorat el sistema d’avaluació de personal, s’està treballant en un 
protocol del vestuari del personal, s’està realitzat la valoració de llocs de treball, s’està 
treballant el pla de carrera i també el pla de jubilacions. S’han realitzat un total de 50 
actuacions en matèria de modificació de la relació de llocs de treball malgrat, com ha 
explicat molt bé el meu company, les dificultats legals que en aquests moments tenim per 
a l’acotament del capítol 1 com la impossibilitat de créixer en plantilla. I, deia, malament, 
malament, malament no ho devem fer. En l’anterior mandat vam tindre un total de 82 
processos judicials oberts i en 6 anys d’aquesta regidora, 25. Malament no ho devem fer. 
I m’agradaria ja que el Departament de Recursos Humans se’l valorés una mica també 
per la feina i la tasca que fan les seves treballadores. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies pels seus aclariments. Una precisió, si us plau, eh. 
  
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, sí, una precisió. No parlo pas del departament sinó dels responsables del 
departament. I vostè ha fet una relació molt intensa, molt interessant de les coses, jo no 
dic que tot el que facin ho facin malament; però les coses que fan malament, Déu meu les 
que fan malament! 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Abans de passar a la votació, per tancar el debat, només dues 
observacions. Diré al Sr. Suñé que mantenim el compromís del que vam parlar, aquelles 
esmenes vinculades a les inversions i es pot, també, ampliar algun aspecte vincular a la 
despesa corrent, també ho estudiarem. I, d’aquella llista que ens va fer arribar l’altre 
compromisos, els que li vaig manifestar, doncs, també ho treballaríem. I aquest és el..., 
mantinc una mica el compromís independentment del posicionament que vostè faci avui 
per part del seu Grup. 
 
I, pel que fa a la intervenció del Sr. Màxim Fàbregas, doncs felicitar-nos tots plegats 
perquè aquest acord és una voluntat política que té aquest Govern, d’arribar a aquests 
acords, de treballar políticament i tècnicament per fer viables aquestes propostes, les que 
hem posat sobre la taula i potser algunes que no estan ni en el nostre paper ni en el 
vostre paper però que han de ser beneficioses per al conjunt, per a la majoria de la 
població del Masnou i que crec que amb aquest esperit les hem de treballar. I aquest és 
el compromís de posar-nos a treballar demà mateix, o dilluns mateix, si podem descansar 
una mica demà no passa res, per poder concretar perquè se’ns gira feina i creiem que 
hem de ser responsables dels compromisos que adoptem. I, si els sembla, passem a la 
votació de la proposta de pressupost. 
 
Resultat: No aprovat per 8 vots en contra, 6 vots a favor i 6 vots d’abstenció. 
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Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors) hi voten a favor.  
Els grups municipals de C's (3 regidors), CUP-PA (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP 
(1 regidor) hi voten en contra.  
Els grups municipals de PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) s'abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Quedaria rebutjat el pressupost. Per tant, al quedar rebutjat el pressupost passaríem a la 
qüestió de confiança, que està plantejada, també argumentada amb un informe jurídic per 
part del secretari i per part de l’interventor. 
 
20. Qüestió de confiança vinculada a l'aprovació inicial del Pressupost general, 
bases d'execució i relació de subvencions nominatives de l'exercici 2018 
 
“Antecedents 
 
1. En data 24 de maig de 2015 es van celebrar les darreres eleccions municipals, en les 

que la llista presentada per ERC-AM-MES, que encapçalava jo mateix com a 
candidat, va ser la més votada al Masnou (2.843 vots, el 27,27% del total). En base al 
resultat d'aquestes eleccions vaig ser escollit alcalde del Masnou durant el Ple 
extraordinari de constitució del nou consistori que es va celebrar el dissabte 13 de 
juny de 2015, amb el vot a favor dels representants d'ERC-AM-MES i de CiU. Tres 
dies després del meu nomenament vaig signar els decrets de delegacions 
d’atribucions de cada regidor/a i va quedar distribuït el cartipàs municipal, en base a 
l'acord de govern signat entre ambdós grups municipals. 
 

2. En data 18 d’octubre de 2017 la Comissió Informativa de Serveis Generals va 
dictaminar favorablement l’aprovació inicial del Pressupost general 2018, bases 
d’execució, relació de subvencions nominatives, plantilla, el catàleg i la relació de llocs 
de treball de l’exercici 2018. 
 

3. En la sessió extraordinària del Ple de la Corporació del dia 26 d’octubre de 2017 vaig 
retirar de l’ordre del dia l’expedient d’aprovació inicial del Pressupost general 2018, 
per manca de consens per a la seva aprovació. 

 
4. En aquesta mateixa sessió s’ha sotmès el Pressupost a l’aprovació del Plenari.  
 
5. Vist l’informe conjunt de secretaria-intervenció sobre la qüestió de confiança vinculada 

al pressupost que es regula a l’art. 197 bis de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del Règim Electoral General (LOREG). 

 
En virtut de tot el que s’ha exposat, i especialment de la facultat que m’atorga l’art. 197 
bis de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG), 
plantejo al Ple de la corporació una qüestió de confiança vinculada a l’aprovació inicial del 
Pressupost general per a l’exercici 2018, en els termes següents:  
 
Únic. Sotmetre a la consideració del Ple una qüestió de confiança, en els termes de 
l’article 197 bis de la LOREG, vinculada a l’aprovació inicial del Pressupost general per a 
l'exercici del 2018, les bases d'execució del pressupost, així com les subvencions 
nominatives recollides en aquestes bases. El resum del Pressupost, per capítols, és el 
següent: 
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PRESSUPOST DE DESPESES  2018 

Capítol Descripció Crèdits inicials 

1 DESPESES DE PERSONAL 9.649.434,00 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 8.724.096,00 

3 DESPESES FINANCERES 120.700,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.556.710,00 

5 
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES 
IMPREVISTOS 180.000,00 

 
Operacions Corrents 20.230.940,00 

6 INVERSIONS REALS 2.523.800,00 

9 PASSIUS FINANCERS 1.860.000,00 

 
Operacions de Capital 4.383.800,00 

 
TOTAL GENERAL 24.614.740,00 

PRESSUPOST D´INGRESSOS  2018 

Capítol Descripció 
Previsions 

inicials 

1 IMPOSTOS DIRECTES 11.097.030,00 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 150.000,00 

3 
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 4.121.800,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.421.910,00 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 424.000,00 

 
Operacions Corrents 22.214.740,00 

9 PASSIUS FINANCERS 2.400.000,00 

 
Operacions de Capital 2.400.000,00 

 
TOTAL GENERAL 24.614.740,00 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Estalviaré les explicacions perquè, evidentment, és un debat, la qüestió de confiança està 
vinculada al pressupost. Molt ràpidament, qüestions que ja hem comentat: 18 d’octubre, 
aprovació del dictamen positiu per part de la Comissió Informativa de Serveis Generals 
del pressupost, sessió extraordinària un debat on jo mateix vaig retirar la proposta per 
manca de consens i avui, en aquesta sessió plenària, el portàvem a l’aprovació del Ple. 
En quedar rebutjat passem, si hagués quedat aprovat el pressupost entenc que aquest 
punt en aquests moments no l’estaríem discutint i, per tant, passem a tractar la qüestió de 
confiança amb un únic punt que diu: ‘Sotmetre a la consideració el Ple una qüestió de 
confiança en els termes de l’article 197 bis de la LOREG, vinculada a l’aprovació inicial 
del Pressupost general per a l'exercici del 2018, les bases d'execució del pressupost, així 
com les subvencions nominatives recollides en aquestes bases’. El resum del 
Pressupost, per capítols, és el següent. I es detalla el pressupost, per tant la qüestió de 
confiança està vinculada al pressupost. D’acord doncs. Hi ha..., sí. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Una observació. Entenem que està vinculada al pressupost primigeni. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, exacte. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No esmenant ni... Val 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Passaríem a..., obriríem torn de paraula, si s’escau, Sr. De las Heras? Sr. Suñé? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, més que res perquè volem deixar clar els motius que ens han portat a votar que no al 
pressupost original. És adir, la nostra intenció amb la qual hem vingut a votar en aquest 
plenari era d’abstenir-nos. És a dir, hi havia una part molt important de partides 
pressupostàries amb les quals estàvem d’acord i, a més, en l’esmena que hem presentat 
s’han aprovat dues de les propostes, però el rebuig de les esmenes que volíem plantejar 
ens ha suposat, per a nosaltres, una situació molt incòmoda i això és e que ha donat peu 
a votar en contra del pressupost. Ara ens trobem amb una moció de confiança, que és 
donar la confiança a l’alcalde perquè tiri endavant el pressupost. És clar, és una situació 
molt complicada, però li avanço que nosaltres no donarem suport a la moció de confiança 
i entenem que s’obren noves vies, si vostè té suport millor i si no mirarem què passa. 
Tota una sorpresa això. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, Sr. Màxim Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. No serà sorpresa que anunciï que nosaltres ens abstindrem en 
la votació de la qüestió de confiança. Com ja s’ha explicat, la qüestió de confiança està 
directament vinculada a l’aprovació del pressupost i per aquesta raó mantindrem el 
mateix posicionament que en el punt anterior. Volem insistir, però, en què el pacte amb el 
Govern, com he dit abans, és exclusivament un pacte pressupostari i que, per tant, 
aquest pacte ens deixa en total llibertat d0’actuaciópel que respecta a la resta de temes 
que s’hagin de debatre en futures sessions plenàries. En aquest sentit, el nostre Grup 
està disposat, com ho ha estat sempre, a treballar juntament amb la resta e grups 
municipals, inclòs el que dona suport a l’actual Govern, per tal d’arribar al màxim nombre 
de consensos possibles. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyor Miró. 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Sí. No cada dia tenim l’opció de posar contra les cordes ─simbòlicament parlant─ tot un 
Govern municipal i el seu tarannà. Avui tenim aquesta oportunitat i ho volem fer. 
Comencem pels que pleguen. Ens n’alegrem. Estem a les antípodes ideològiques de tot 
el vostre llegat i el projecte polític i social que porteu impulsant al Masnou des del 2011. 
La manca de polítiques d’habitatge, per part del regidor Matas, ha estat evident i 
preocupant. Ara que tirar pilotes fora ja no servirà volem resultats, volem els convenis per 
la cessió dels pisos buits de les entitats financeres que ens prometíeu fa uns mesos amb 
l’aprovació del Pla local de joventut. Volem un pla d’habitatge que se centri a potenciar 
formes alternatives d’habitatge, lloguer social, masoveria urbana, cessió d’ús, expropiació 
de l’úsdefruit dels pisos buits. Volem mesures concretes que aturin el creixement del 
lloguer turístic i permetin regular el preu del mercat al nostre poble. En definitiva, volem 
poder continuar vivint al nostre poble i no només tocava al Sr. Matas aquesta tasca. 
Volem mesures concretes també en acció social, sense recursos no podem viure, volem 
un pla d’ocupabilitat, mesures concretes per aturar la precarització laboral i un programa 
d’ajuts clar i ampli per reverir la pobresa al nostre municipi, perquè, per més que s’hi 
hagin negat fins ara, existeix. Esperem que, amb aquest canvi de Govern, aquesta 
voluntat ara sigui més clara i evident. I no acabem aquí, la manca d’acció per part 
d’aquest Govern no es limita a la part que abandona, també a la dels que us quedeu. La 
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manca d’empatia política amb certs espais de l’oposició s’ha fet evident des de la poltrona 
de qui gaudeix de la majoria. Qualsevol proposta de moció, comissió amb una mica de 
profunditat ideològica han sigut sistemàticament menystingudes. Participació, habitatge i 
municipalització han sigut els nostres eixos bàsics, són els nostres eixos bàsics del 
primer pedaç urgent que cal per a aquest poble. Tres eixos que, en aquest moment, i els 
anteriors, que avui n’hi ha per tothom, han sigut objecte, però en cap cas subjecte, de 
l’acció política municipal. Ja ho hem expressat al punt de pressupostos, també al punt del 
Consell de la Vila i ara fan evident que no puguem votar a favor d’aquesta qüestió de 
confiança. Fins que no es doni la centralitat política a les veïnes, fins que la participació 
no sigui un eix transversal en l’acció del Govern nosaltres no podem donar suport. Per 
acabar, un avís, que aquesta qüestió no serveixi per sucar pa en les misèries del 
projectes polítics fallits i en alimentar els egos dels portaveus de cada partit. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Per part de Ciutadans, Sr. Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Primer per una qüestió que consti en acta. El nostre Grup 
considera que la utilització de la figura de la qüestió de confiança que s’està fent avui en 
el plenari per part de l’alcalde, entenem que no respecta l’esperit de l’article 197 bis de la 
llei orgànica del règim electoral general, perquè sí que és cert que el que intenta és 
desbloquejar una situació de bloqueig quan es pot produir, com per exemple, doncs, el 
resultat de la votació és errònia o és en contra del pressupost, però la primera votació 
que hem tingut ha sigut fa una estoneta, perquè en el Ple del passat novembre, del 
passat octubre, perdoneu, doncs no es va arribar ni a votar, i es va parlar sobre una 
suposada falta de majoria sobre el quòrum per aprovar-ho, però el nostre Grup mai va 
desvetllar a qui votaria, jo no vaig sentir a cap altre grup què és el que votaria, perquè 
realment es va retirar abans de començar fins i tot la votació. Per tant, entenem que, bé, 
s’està fent un abús i és un abús que volem que consti en acta perquè entenem que el 
nostre Grup haurà de presentar un recurs per dir que no és el procediment correcte, 
aquest. Perquè encara no es pot considerar una qüestió de bloqueig la que s’ha produït, 
amb l’única votació del pressupost que hem fet fa una estona.  
 
Això per començar, després, òbviament, hem de dir que votarem en contra, lògicament 
no li donarem confiança a un alcalde amb el qual no tenim confiança, és bastant lògic, no. 
Però és que, a més, ja no la teníem després del que ha ocorregut en el plenari d’avui amb 
la, sobre e que entenem nosaltres vulneració de drets fonamentals que tenim els regidors 
que no formem part de l’Equip de Govern. Sota el nostre punt de vista, emparat per lleis 
estatals que així ho reconeixen, però que si no estigués emparat per lleis estatals estaria 
emparat per la tradició d’aquest municipi de fa 30 anys, que sempre hem actuat així ─si 
sempre hem actuat així això es podria considerar norma─ al marge que hi ha normativa 
estatal que permet que les iniciatives que s’han produït o que s’han debatut o que s’han 
intentat dur a terme per part d’alguns regidors que no formen part de l’Equip de Govern, 
haguessin estat directament anul·lades, és a dir, directament rebutjades sense possibilitat 
de diàleg, ens fa encara, si no teníem confiança, bé, doncs ara la tenim negativa respecte 
d’un alcalde que sembla que no respecta, ja no respectava, doncs, els drets de la minoria 
quan tenia un govern sòlid i feia majoria absoluta, però sembla que ara ningú li ha 
explicat que només, de moment, el Govern està compost per 6 membres i que, per tant, 
els regidors que no formen part del Govern són 15 i, és clar, aquelles actituds dictatorials 
que li agradaven utilitzar fa uns plens, les ha de deixar a casa. Quan vingui les ordres les 
ha de donar a casa o al carrer, on vulgui, però aquí, a partir d’ara, haurà de començar a 
dialogar, haurà de començar a arribar a acords de veritat, de forma sincers, amb totes les 
formes polítiques i, lògicament, doncs bé, si s’ha d’empassar algun gripau, doncs ho 
haurà de començar a fer. Avui ha semblat que vostè no tenia cap voluntat de fer cap 
esforç realment per aprovar un pressupost. I així ha estat, perquè ha anul·lat, per o dir 
abusat, de la seva prerrogativa com a alcalde per negar drets que eren fonamentals per a 
aquests regidors. Per tant, òbviament votarem en contra i sí que li demanem, perdoneu, 
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que faci seves moltes de les expressions que vostè ha fet en aquest plenari quan, a 
preguntes dels diferents regidors, diguéssim, ha justificat totes les seves actuacions amb 
la voluntat majoritària, la voluntat majoritària del poble, la voluntat majoritària que 
s’expressa a les urnes i que té el seu reflex en aquest consistori, que té 21 regidors, i per 
tant, li demano que si no és capaç de superar aquesta qüestió de confiança, és a dir, si el 
plenari, de forma majoritària, li diu que no té la confiança, s’ho faci pensar i faci unes 
reflexions en el sentit que si la majoria d’aquest municipi no el vol com a alcalde, doncs 
potser haurà de començar a pensar en un relleu que pugui satisfer la majoria de les 
voluntats polítiques d’aquest consistori. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sr. Garcia 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, bona nit. El nostre Grup municipal, òbviament, no volia arribar aquest punt en el que 
estem ara. Entre altres coses, perquè més després de l’anunci que ha fet el Grup 
municipal de Ciutadans de presentar al·legacions al pressupost, ens en anem a un 
pressupost, d’entrada, prorrogat perquè en el millor dels casos, segurament, llevat que 
prosperi la confiança cap a l’alcalde, el pressupost esmenat que al final no s’esmena 
perquè està vinculat a una qüestió de confiança, doncs no serà efectiu fins passat gener i, 
pe tant, anem a aquell punt que abans ja els he explicat i que nosaltres no volíem. 
 
Hi ha una qüestió interessant, avui hem vist moltes coses numèriques, no, hem vist 
majories, hem vist minories, hem vist vot de qualitat. No ho sé. Depèn dels resultats que 
es donin, ara entrarem en una paradoxa i és que si es produeix el mateix que ha passat 
abans el vot de qualitat de l’alcalde. Senyor secretari, hi ha vot de qualitat? El vot de 
qualitat de l’alcalde aprovaria el seu pressupost amb només els seus vots? Com a mínim 
una mica estrany sí que és, tot plegat. 
 
Bé, és una via que es pot donar, no sabem si arribarà a aquí o no; però, com a mínim i 
com ja hem dit anteriorment, convida a més d’una reflexió. Nosaltres, òbviament, no 
donarem suport a la confiança cap a l’alcalde, ja l’avisem ara. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla passem a la votació de l qüestió de confiança. Perdó, 
perdó, la votació és en forma de crida, no, senyor secretari? 
 
El Sr. Secretari 
 
Sí, exacte, és per ordre de crida i dels grups de menor a major representació. 
Comencem, per tant: 
 
(PP) Sr. Federico de las Heras Garrido, No; (PSC-CP) Sra. Mònica González Huerva, No, 
Sr. Ernest Suñé Nicolás, No; (ICV-EUiA-E) Sra. Elena Crespo Garcia, s’absté, Sr. Màxim 
Fàbregas Añaños, s’absté; (CUP-PA) Sr. Dídac Miró Busquets, s’absté, Sra. Rosa 
Subirats i Naval, s’absté; (C’s) Sr. Joan Fontcuberta Tort, No, Sra. Stella Parodi Barriga, 
No, Sr. Francisco Avilés Salazar, No; (PDeCAT-UNIÓ), Sr. Romà López Bolart, No, Sra. 
Meritxell Blanch Daura, No, Sr. Jordi Matas Claramunt, No, Sr. Eduard Garcia Gebani, 
No; (ERC-AM-MES-AM), Sr. Albert Alfaro i Giró, Sí, Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, Sí, 
Sra. Neus Tallada i Moliner, Sí, Sr. Ricard Plana i Artús, Sí, Sra. Sílvia Folch i Sánchez, 
Sí, Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Sí. 
 
Resultat: No aprovat per 10 vots en contra, 6 vots a favor i 4 vots d’abstenció. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
En el moment que és rebutjada la qüestió de confiança si en el termini de 30 dies no es 
presenta una moció de censura queda automàticament aprovat el pressupost. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia sent les 0.30 hores s’absenten el Sr. Màxim Fàbregas i 
el Sr. interventor. 
 
21. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió 
anterior 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha alguna resposta per part de l’Equip de Govern? Hi ha hagut, crec, alguna petició 
d’emplaçament d’alguna resposta, Sr. Joaquim Fàbregas? 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Sí, jo en tinc una pendent de Medi Ambient, però per les circumstàncies no hi he pogut 
donar resposta, crec que era de l’Elena. I, en tot cas, aviat quan pugui li dono. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha algunes, també, preguntes pendents que es respondran al més ràpid possible.. 
Passaríem a les preguntes per part dels regidors de l’oposició. Sr. De las Heras 
 
22. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Gràcies, senyor alcalde. Tinc algunes qüestions: una és un recordatori d’una altra 
pregunta que vam fer en un altre Ple i és recurrent, és sobre la neteja del poble. Faci un 
esforç, si us plau, per netejar les restes de l’1 d’octubre i d’altres votacions, i altres 
manifestacions, que el poble està fet un cromo. Està ple de cartells enganxats, està ple 
de pintades i encara queden banderetes on no corresponen, miri de fer una ordre al 
servei de neteja, unes horetes de feina i dignifiquem una miqueta la cara del poble. 
 
Per una altra banda, li volia fer una petició, i és que retiri les banderes estelades del 
municipi. Tenim dues banderes estelades col·locades en dues atesa: una en un parc a 
l’altra banda del poble i una altra a la cruïlla d’Alella, i li demano que les retiri. No toquen. 
 
Li demano també que reconsiderin modificar el format d’El Masnou Viu, fins ara els que 
escrivim en castellà, se’ns tradueix, si ho volem fer així, i se’ns redueix l’article al 50 % del 
nostre espai, llavors li fem una proposta, o ens doble l’espai perquè puguem tenir l’article 
en castellà i en català, amb la mateixa igualtat de condicions, de lletra que tenen els 
altres o bé l’altra opció, que potser seria la més adequada, és que desdobli El Masnou 
Viu, faci una edició en castellà i altra en català, i que cadascú agafi la que més li agradi.  
 
També li demanaria, aprofitant l’avinentesa, que revisi la política lingüística de 
l’Ajuntament i s’esmeri a reformular tots els formularis municipals en les dues llengües, 
seria saludable atès que les llengües castellana i catalana són llengües comunes, legals, 
habituals, i dels nostres veïns, li demano, com a alcalde de tots, que respecti aquesta 
situació i aquesta condició i que reconsideri postures que ha mantingut fins ara 
menyspreant una de les dues llengües amb el famós, com a mínim almenys en català, 
no. Igual en català que en castellà, si ho fan amb els dos idiomes tothom content i es fan 
les coses com calen. 
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Després, li demanaria que tregui la placa que hi ha a la façana, la placa que va posar per 
imperatiu legal, a vostè li farà molta gràcia, però també li diré una cosa, embruta la 
façana. I per imperatiu legal són tantes i tantes coses, com el fet que vostè és alcalde i 
nosaltres regidors, o sigui, per imperatiu legal tregui això i deixi la bandera tranquil·la.  
 
La bandera europea no sé si hi és a l’Ajuntament, fa dies que ha desaparegut, nosaltres 
som europeus i tenim la normativa de banderes, i la bandera europea és una bandera 
nostra, ens agradaria que tornés a l’Ajuntament i que hàgim de reclamar-la com vam fer 
amb la bandera espanyola. Per altra banda, sobre la bandera espanyola, vull recordar-li 
que està obligat a complir la sentència 365 dies l’any, no els dies que a vostè li va bé i els 
dies que no. Ha sortit dos cops, diversos dies de l’Ajuntament la bandera espanyola, no 
ha de sortir ni l’espanyola ni cap, ho dic perquè respecti la normativa els 365 dies l’any, 
és un recordatori amb majúscules. 
 
I, després, li volia preguntar tres coses més que li passaré per escrit, perquè són 
preguntes de temes concrets del municipi. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, senyora González té alguna pregunta? 
 
La Sra. Monica González 
 
Bona nit, gràcies. No és una pregunta és un prec i, de fet, l’ha fet el meu company 
Federico, però li recordo. 
 
Passi el que passi, el més important és que el nostre poble es mereix l’atenció i la 
dedicació responsable d’un Equip de Govern de totes i tots. I tenint en compte que les 
campanyes electorals tenen una limitació en el temps i la seva publicitat ha d’estar 
retirada. Així consta a la nostra nova ordenança de civisme i convivència, que les 
publicitats que hi ha. Ha d’estar regulat l’ús de l’espai i el temps. Empaperar un poble o 
ser laxes en una aplicació de les nostres pròpies normes que s’han decidit aquí, en el Ple, 
penso que no és un comportament ni una tasca de compromís per part d’un Equip de 
Govern, només fem aquest prec. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Suñé 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Jo, sense que sigui de precedent i vista la durada del Ple, no he preparat preguntes. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyora Crespo 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Jo voldria preguntar-li, al senyor Alfaro, què 
tal la interlocució amb la gerència dels CAP del Masnou i d’Ocata, si ens pot informar 
sobre l’intercanvi d’opinions o d’informacions que van tenir amb la gerència respecte als 
nous serveis que s’han d’ubicar, sembla, a la zona sanitària del cap d’Ocata. 
 
D’altra banda, per al senyor Alfaro i el senyor Fàbregas, un tema que preocupa molt en 
algunes places, en algunes zones de la vila: hi ha plagues d’estornells, jo soc una mica 
pesada amb aquest tema, per mi ja és un tema de salut pública. Com estan les façanes, 
les voreres on aquests estornells fan els nius, principalment en els plataners i quin 
impacte té això sobre de la via pública? Si ho heu pensat, si teniu pensat fer alguna 
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actuació que sigui contundent o que generi un impacte positiu perquè això no passi. En 
principi ho deixaria aquí. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna pregunta? Endavant, senyor Fontcuberta. 
 
El Sr. Joan Fontcuberta 
 
Bona nit, senyor alcalde, bona nit a tothom. Tenim uns suggeriments d’uns veïns del 
carrer Guilleries amb cantonada Val d’Aran que diuen que els cotxes aparquen a la 
cantonada, tenen problemes de mobilitat i tenen inquietuds que hi pot haver algun 
accident, a veure si es poden posar alguns cons o alguna cosa així. 
 
I, després, a Can Targa, al jardí de baix, entre baix i dalt hi ha un passadís que crec que 
hi gent que fuma coca i altres coses, que crec que s’hauria de controlar. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna pregunta més? Senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Primer, per queixar-me de les respostes que he rebut de les 
preguntes al plenari passat. Jo no sé si se’m permet, s’ho prenen a pitorreo o no. És clar, 
sobre unes preguntes que jo demano sobre si les pintades que es van fer a la N-II podien 
provocar relliscades a diferents turismes o vianants, sobre si es van identificar persones 
que van envair la N-II i tallant-la de manera il·legítima, són preguntes bastant concretes. 
Se’m diu, en relació amb la vostra pregunta us informo que el manteniment de la N-II és 
competència de la Generalitat de Catalunya. Bé, sí, gràcies però això ja ho sabia i no ho 
havia preguntat jo, jo preguntava unes altres qüestions; per tant, demano, reitero que es 
mirin l’acta del Ple passat, les preguntes concretes que vaig fer i se li doni resposta 
concreta a les preguntes concretes, i quan jo faci una pregunta general a l’aire, doncs, 
vostès em contesten de manera general o a l’aire, però mentre faci preguntes concretes, 
si us plau, em contesten de manera concreta o em diuen, de moment no puc contestar de 
manera concreta, però ja li faré. 
 
El mateix passa quan vaig demanar pel cost que havia pogut tenir per a l’Ajuntament la 
tancada de les instal·lacions el 3 d’octubre i no se’m diu: res. Per tant, haig de reiterar la 
meva pregunta, és a dir, si no ha tingut cap cost no va comportar efectes econòmics, vol 
dir que l’Ajuntament descomptarà un dia de sou a tots els treballadors, per culpa seva, 
per haver tancat les instal·lacions, és el que he entès. Bé, per tant, que em confirmin, si 
és així, és que l’Ajuntament ha descomptat el sou a tots els treballadors que, per culpa 
seva, no van poder accedir al seu lloc de treball perquè vostè van tancar les portes, si us 
plau, que ens ho aclareixi. 
 
I, respecte també a les preguntes concretes, és clar, és que jo, a les preguntes concretes 
sobre el referèndum de l’1 d’octubre, sobre els espais de votació i tota una sèrie de 
preguntes concretes, que reitero, que es tornin a mirar l’acta del Ple passat i les tornin a 
contestar de manera concreta. No em tornin a parlar un altre cop, tal, tal, tal, d’acord amb 
la majoria política actual de l’Ajuntament, allò que deia abans, que sempre vostè ho posa, 
quan vol defensar alguna de les seves idees, afegeix d’acord amb la majoria política 
actual de l’Ajuntament. Li recordo que la majoria política actual de l’Ajuntament no el vol a 
vostè com a alcalde, que bé, que ja té temps per mirar de rumiar-ho i tal, però de moment 
aquesta és la majoria política actual de l’Ajuntament. En el tema del decret d’Alcaldia, per 
tant, ja que li agrada tant, doncs, que ho pensi i que ho contesti, perquè no sé si en són 
conscients o no, jo intento donar l’oportunitat que em responguin de manera política a 
preguntes polítiques, perquè no vull arribar al fet o perquè hagin de contestar aquestes 
preguntes davant d’un jutge per una querella que s’hagi de presentar i vostè donar 
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explicacions a tot allò que jo li estic demanant de manera política al negar-me les 
respostes contínuament. Doncs hauré d’agafar i demanar emparament a la justícia, 
perquè aquestes preguntes, que són molt concretes i que tenen una resposta fàcil, si és 
voluntat, doncs tinguin resposta. Bé, jo els dono l’oportunitat, si veig que al plenari que ve, 
doncs, segueixen sense contestar, doncs bé, hauré de traslladar les meves queixes a 
altres instàncies, perquè siguin ells que, efectivament, tindran més contundència que jo, 
més possibilitats, més eines, més arguments, perquè li facin aquestes preguntes i jo, 
segurament, jo entenc que vostè no s’atrevirà a no contestar, no s’atrevirà a dir que era la 
voluntat majoritària de no sé qui, i que acabarà contestant i aportant la documentació que 
jo li demano. 
 
En altres qüestions, jo crec que aquest Ajuntament sempre ha estat molt àgil o molt ràpid 
per incomplir certs temes simbòlics, és a dir, les normatives de tal, que la figura de Sa 
Majestat el Rei, doncs, es tingui en un lloc preferent en aquest consistori i no hi és, però 
segueix havent-hi la figura d’un expresident que, segons la llei, ja no hauria de ser-hi i, 
per tant, demano que retiri el retrat de Puigdemont perquè ja no toca. Si li envia a ell, li 
envia a Brussel·les amb una dedicatòria i allà segur que el podrà penjar en algunes de les 
sales que va utilitzat últimament. 
 
Respecte, també comentava el company del PP, respecte de la bandera, coincideixo amb 
ell.  
 
Vostè ha donat una resposta a un ciutadà que, bé, vostè no, una regidora de l’Equip de 
Govern que ha donat una resposta dient que vostès no la voldrien posar, però que la 
posen per imperatiu legal i reconeixen que és que hi hauria responsabilitats, fins i tot 
penals. Aquesta resposta jo me la guardo, perquè si algun dia diuen, no, és que no 
teníem ni puta idea, perdó de l’expressió, doncs jo ja tinc un document d’aquest 
Ajuntament que diu que no, no, que som conscients que si la retirem podríem incórrer fins 
i tot en responsabilitats penals, doncs si realment tenen aquesta por, compleixin les 
sentències que condemnen l’Ajuntament, lògicament, a complir la llei els 365 dies de l’any 
i l’han de complir, facin-ho bé, perquè s’han de posar les banderes oficials, no només la 
bandera oficial europea, la bandera oficial del Masnou, sinó també la bandera oficial 
espanyola, que és la que porta l’escut i no és la que està penjada; per tant, els demano 
que compleixin segons normativa amb la bandera que correspon. 
 
I, finalment, en relació, bé sembla que la setmana passada o fa un parell de setmanes 
van haver-hi, lamentablement, una sèrie de robatoris en llars masnovines, molt 
concentrades en alguna zona determinada. Espero i desitjo que només fos un incident 
aïllat, concret. Lamentable, lògicament, però ja dic: concret en una zona i que ho hagi 
estat, que no podem parlar d’una alarma social. Per tant, ens agradaria saber, doncs, el 
que portem del 2017 quantes han estat les denúncies per entrada a robatoris a habitatges 
en comparació amb el 2016? I també els demanen que estudiïn la possibilitat, estudiïn de 
manera intensa, com han fet ajuntaments de la comarca i molt a la vora, com pot ser 
l’Ajuntament d’Alella, d’instal·lar un sistema de càmeres de vigilància a les entrades i 
sortides del municipi, perquè s’ha demostrat que porten resultats. No fa gaire, 
l’Ajuntament d’Alella va aconseguir detenir una sèrie de delinqüents, gràcies a la 
identificació de la matrícula i, per tant, doncs, els demanen que agafin aquest prec que 
els fem, perquè estudiïn la possibilitat legal, financera i d’utilitat de les càmeres de 
seguretat al nostre municipi, per tal de reduir, perquè lògicament serà impossible eliminar-
ho, reduir el risc que tenim de ser, diguéssim, que les nostres llars siguin violentades. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna pregunta per part del Grup del PDeCAT? No. Doncs no sé si hi ha 
alguna resposta, es faran arribar les respostes corresponents a les preguntes formulades. 
Sí, Sr. Alfaro 
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El Sr. Albert Alfaro 
 
Sí, per contestar l’Elena Crespo. Primer, sobre el tema dels estornells, els tenim detectats 
i aquesta tarda mateix anava passejant pel passeig marítim i els anava trobant a les 
palmeres que eren just davant d’aquí, del consistori. Ara posarem en marxa una 
campanya en relació amb el tema del dispensador de píndoles, diguéssim, de pinso 
anticonceptiu per intentar disminuir i de forma, diguéssim, no violenta les colònies de 
plagues d’ocells que tenim en el municipi que s’han vist reduïdes aquests últims mesos, 
però encara hi ha alguns punts on hem d’actuar. 
 
I en referència amb el tema del CAP d’Ocata, fa, em sembla que una setmana, l’alcalde 
del Masnou junt amb l’alcalde d’Alella, crec, i algun tècnic de Teià van fer una reunió amb 
la gerent dels dos CAP, de l’ABS, i tenim pendent la reunió, crec que la setmana vinent, 
hem d’anar l’alcalde i jo personalment per fer una visita al centre, que ens expliquin in situ 
els canvis que volen fer i ens expliquin també aquests projectes que tenen de serveis i 
també la relació dels espais que volen ocupar, amb els canvis que volen fer. Un cop fem 
la visita li passarem la informació que tinguem disponible. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passaríem ara, ara tocaria la moció presentada pel Grup 
d’Iniciativa i ens quedarien després dues declaracions institucionals i dues declaracions 
institucions d’urgència. Jo faria un prec, si els sembla, que si no hi ha..., si tothom hi està 
d’acord amb la declaració institucional o la moció, si no hi ha oposició al contrari 
poguéssim simplificar-ho al màxim amb la lectura o explicació del ponent i alguna qüestió 
molt de detall entrar-hi, degut a l’hora que estem avui en aquest Ple municipal. Sra. 
Crespo, té la paraula amb la moció presentada pel Grup d’Iniciativa per demanar la gestió 
municipal dels habitatges de la Sareb i evitar l'especulació immobiliària als municipis. 
 
23. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per demanar la gestió 
municipal dels habitatges de la Sareb i evitar l'especulació immobiliària als 
municipis 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Voldria demanar si la poguessin retirar, aquesta moció, per una raó molt concreta: no hi 
ha habitatges de la Sareb al Masnou. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Això diràs tu. No només 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
A la pàgina web de la Sareb 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
La que l’enllaç està retirat? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord, gràcies per l’apreciació, però la propietària de la moció decidirà si... 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
No, no, no la retirem. En tot cas demanem que la informació sigui actualitzada si és el 
cas, val? 
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La senyora Elena Crespo llegeix la moció següent: 
 
“La SAREB (Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària), el 
‘banc dolent’, va ser creada al 2012 per recollir els actius tòxics dels bancs i caixes, és a 
dir, els immobles i terrenys no desitjats en aquell moment perquè resultaven difícilment 
comercialitzables i/o s’havien desvalorat, establint un marc de sanejament de caràcter 
comptable i financer per a les entitats financeres rescatades pel FROB. 
 
Tot i que la SAREB gestiona més de 100.000 propietats i és un 45% pública -l’altre 55% 
és de les entitats rescatades amb capital públic-, no s’ha establert cap norma sobre la 
gestió d’aquests actius, o sobre la conveniència de destinar els habitatges a algun tipus 
de finalitat social. És més, la gestió desenvolupada fins el moment ha comportat la venda 
d’actius, en condicions tant avantatjoses per als compradors, que la SAREB acumula un 
dèficit d’explotació proper al 60.000 milions d’euros, dèficit que haurà de ser compensat 
amb recursos públics.  
 
Aquesta gestió del parc d’habitatges està fent inviable l’oportunitat històrica d’intervenir 
d’una manera eficaç en el mercat de l’habitatge i ajudar a crear un gran parc d’habitatge 
de gestió i/o titularitat pública. 
 
Per tant, en comptes de garantir el dret a l'habitatge per a centenars de milers de 
persones que es troben al carrer o en situació de vulnerabilitat habitacional, ens trobem 
que, malgrat ser una banca gestionada amb diners públics, ara que el mercat de 
l’habitatge es reactiva i comença a reproduir-se un altre cop el risc d’un creixement dels 
preus de l’habitatge tant de venda com de lloguer, l’únic objectiu de la SAREB és vendre 
els seus actius aconseguint el major benefici i no la intervenció per regular el preu del 
mercat. 
 
En aquest context no podem obviar el compromís i les mesures, dins de les seves 
possibilitats i recursos econòmics, que des dels ajuntaments s’han executant per 
minimitzar o donar resposta a la crisi i vulnerabilitat habitacional. La manca de recursos 
de les administracions locals per fer front a la problemàtica de l’emergència habitacional 
contrasta, doncs, amb els milers de pisos en desús que acumula la SAREB. Molts 
d’aquests immobles, obtinguts també com a conseqüència d'execucions hipotecàries 
realitzades per bancs i caixes, es mantenen buits, ja sigui perquè s’està a l'espera de que 
el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus 
inaccessibles per a una bona part de la població. El resultat és l’existència de milers 
d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, impròpia d’una societat 
amb una gestió i capital majoritàriament públic. 
 
A més a més la SAREB no només ha posat dificultats sinó que, de manera 
ininterrompuda, ha anat augmentat el preu dels immobles, dificultant així la materialització 
d’incorporar a les polítiques d’habitatge públic els actius del SAREB, posant per davant 
els interessos de mercat i especulatius a la garantia, com institució suportada amb 
recursos públics, per a corregir el dèficit històric en habitatge públic i social. 
 
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.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament del Masnou de gestionar, dins les seves 
polítiques d’habitatge, els habitatges de la Sareb exitents al nostre municipi. 
 
Segon.- Instar el Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat a promoure els canvis 
necessaris a la SAREB perquè la seva missió inclogui també l’objectiu de col·laborar en 
les polítiques adreçades a garantir el dret a un habitatge digne i adequat.  
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Tercer.- Instar el Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat a promoure els canvis 
necessaris a la SAREB perquè prioritzi la funció social de l’habitatge i en aquest sentit, 
que quan hi hagi una administració pública interessada en l’adquisició d’edificis o terrenys 
per destinar-los específicament a habitatge públic i social, col·labori amb les mateixes 
mantenint o ofertant uns preus de venda que no facin inviable l’operació. 
 
Quart.- Instar el Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat a fer possible la 
territorialització de la gestió de la SAREB per a atansar-la a la ciutadania.  
 
Cinquè.- Instar la SAREB a informar anualment, als municipis i als ens supralocals, sobre 
els habitatges que formen part dels seus actius, i a estudiar la transmissió d’una part del 
parc d’habitatges a mig termini, a aquestes institucions o als seus operadors públics 
d’habitatge. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del 
Congrés i del Senat, al Ministeri d’Economia, a la SAREB, a la Diputació de Barcelona, a 
les Entitats Municipalistes de Catalunya i a les entitats promotores de la Llei 24/2015 
(Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Aliança contra la Pobresa Energètica i Observatori 
DESC) i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.”  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, Sra. Crespo. Alguna intervenció? Si no passaríem a la votació. Crec que 
hi ha algunes esmenes, alguna esmena incorporada que es a fer en Comissió 
Informativa.  
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Sí, sí. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs passem a votar la moció 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 18 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C's (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (1 regidora) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a 
favor. 
El Grup Municipal del i PP (1 regidor) s'absté. 
 
24. Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, 
PDeCAT-UNIÓ i CUP-PA per la llibertat de les preses i presos polítics 
 
L’alcalde llegeix la declaració institucional següent: 
 
“El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional i 
el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el 
Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya, per 
haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.  
 
El dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del 
legítim Govern de la Generalitat de Catalunya (un dels quals, a més, president d’un partit 
polític amb 87 anys d’història, i un altre ex primer tinent d’alcalde de Barcelona) i en va 
demanar la detenció de la resta. 
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Així mateix, el Tribunal Suprem ha decidit sotmetre a vigilància policial la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, i la major part dels membres de la mesa fins a la seva 
declaració prevista per al proper 9 de novembre. 
 
Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb fins 
polítics, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat la consulta del 9N. 
 
L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra 
els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també contra 
el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals 
adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat Espanyol. 
 
Des d’aquest consistori, i al llarg dels segles, sempre s’han defensat les institucions de 
govern de Catalunya. El compromís dels grups municipals proposants amb la llibertat, la 
pau, el diàleg i Catalunya és ferm i innegociable.  
 
És per tot això que el els grups sotasignats proposen que el Ple de l’Ajuntament prengui 
els següents: 
 
ACORDS 
 

 Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata 
de tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i 
democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes. 

 

 Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, 
encapçalat pel Molt Honorable president Carles Puigdemont i per l’Honorable 
vicepresident Oriol Junqueras.  

 

 Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist 
desposseïts de les seves competències per l’aplicació de l’article 155 de la CE. 

 

 Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i 
l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de 
poders que qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir. 

 

 Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una 
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política. 

 

 Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE. 
 

 Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als 
Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat, a les 
entitats municipalistes (ACM, FMC i AMI), i fer-los públics a través dels mitjans 
habituals de comunicació de l’Ajuntament.” 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha alguna intervenció al respecte? Sí, Sr. Suñé. Molt breument, si us plau. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Intentaré ser breu, seré ràpid, com vostè. 
 
Vostès continuen jugant amb el sentiment de milers de persones mentre els 
responsables, un a un, van renunciant als seus propis actes i accepten, de forma 
explícita, l’acatament de la llei. Mentre en públic criden: ‘Som república’, en privat 
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manifesten frases com: ‘això no va enlloc i no saben com sortir-nos-en’. ERC ha admès 
que ni el país ni el Govern no estaven preparats per tirar endavant la república, cosa que 
ha confirmat l’exconseller Comín, des de Brussel·les, que ha afegit que no estaven 
preparats per a una independència real, parlant del poble de Catalunya, però alhora 
reconeixen que no tenen una majoria suficient. Parlen de Govern legítim però ningú no 
s’ho creu i els nous responsables prenen les decisions amb totes normalitat, parlen de 
presos polítics, però han hagut de sentit com autèntics presos polítics els han criticat 
l’abús d’aquest terme. Fins i tot Amnistia Internacional els ho ha dit: ‘A Espanya no hi ha 
presos polítics’. Diuen que no hi ha independència judicial, però insisteixen a exigir 
l’alliberament com si fos una decisió que depengués de la política i saben que no és així. 
Deien que Europa els avalaria i l’únic que han trobat ha estat el no. Critiquen el PP, 
Ciutadans i el PSOE per l’aplicació del 155, però van ser vostès els que la van forçar. 
Primer l’expresident Puigdemont per no haver convocat les eleccions quan tocava i s’hi 
havia compromès i després ER i les CUP per pressionar el president. Vostès són els 
únics responsables d’haver perdut les institucions catalanes, que van malmetre els dies 6 
i 7 de setembre. Vostès són els únics responsables. Parlen també d’eleccions il·legítimes, 
però tots hi sortiran a jugar, a la convocatòria del 155 i de Rajoy pel 21 de desembre, no 
en faltarà ni un. Qui millor ha retratat el procés ha estat les CUP, això s’ha de reconèixer, 
amb aquell famós vídeo de la furgoneta que arrossegaven fins a un barranc i aquest es 
despenyava. El que no sabien és que a dintre hi anaven vostès, els que anaven a dintre 
eren vostès, que s’han despenyat mentre ells s’ho miren des d’allà dalt del barranc. Ha 
estat un fracàs incommensurable, un fiasco que en afecta a tots, que tots n’hem d’estar 
avergonyits. 
 
El nostre Grup defensa el respecte escrupolós a les institucions judicials dins del marc del 
nostre estat de dret, que no ha de ser un obstacle per avaluar-les, criticar-les o esmenar-
les, si s’escau, mes si comporten la pèrdua de llibertat, com és el cas. Nosaltres entenem 
el respecte a la legalitat com a principi democràtic i el compromís amb el diàleg i la 
negociació com a elements bàsics per a la convivència i la llibertat sota els valors del 
pluralisme i la participació política en una societat democràtica. I per això i com a electes 
locals, ens sentim apel·lats per la responsabilitat de contribuir a l’entesa en aquestes 
hores i dies crítics que està vivint el nostre país. I com no volem alimentar l’espiral de 
reacció o accions extremes que puguin escardar els espais de diàleg, els pocs espais de 
diàleg que encara queden i de convivència pacífica al nostre municipi, no donarem suport 
a aquesta moció. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Si no passaríem a la votació. 
 
Sí, Sr. Avilés 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, lògicament, per anunciar que el nostre vot serà en contra, 
però bé, a més, com que ho argumentem, tot i que ja deu ser més que coneguda la 
posició del partit de Ciutadans. 
 
Primer, amb alguna cosa podríem arribar a estar d’acord, perquè diu que vostè no hi ha 
antecedents a la Unió Europea de presos polítics. I és que és veritat, és que tampoc hi ha 
a Espanya presos polítics. O sigui, una mentida, per molt que es repeteixi milers de 
vegades no deixarà de ser una mentida. Podran enganyar unes quantes persones que 
creuen que efectivament hi ha presos polítics, però, lamentablement per vosaltres, no hi 
ha presos polítics. 
 
També ho ha dit el company del partir Socialista, Amnistia Internacional, que és una 
entitat que se’l pot considerar tampoc conservadora, tampoc lliberal ni tampoc de dretes, 
sinó més aviat tot al contrari, ha dit expressament que no existeixen presos polítics a 
Espanya i ho ha dit expressament. I tan contundentment que fins i tot el Toni Soler va dir: 
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‘doncs ara em dono de baixa’, la típica pataleta de nen petit, vull dir que, és més que 
evident que sembla que aquella expressió d’Amnistia Internacional els ha fet bastant de 
mal. Però és que encara més, cap dels lletrats que defensen aquestes persones que 
estan empresonades en una provisional, cap d’ells, en els seus diferents escrits de 
defensa, recursos per intentar, diguéssim, donar-li la volta a la situació de presó 
preventiva, en cap d’ells dels articles, dels seus escrits o recursos, anomenen els seus 
clients com a presos polítics. Quan el normal, si són presos polítics, i pretens anar a 
instàncies superiors, fins i tot no només d’Espanya sinó d’Europa, doncs comencis a dir 
les coses per la seva, pel que són i si consideres que són presos polítics ho hauries de 
començar a dir en algun moment del procediment penal. Però no, no ho diuen, però bé. 
Sembla que els qui defensen no diuen que són presos polítics, que una entitat com 
Amnistia Internacional, que precisament es dedica a fer aquestes qualificacions arreu del 
món diuen que aquí no hi ha presos polítics, però bé, escolta, a base de fer 
pronunciaments, després tindrem una altra de la mateixa manera, a base de fer 
pronunciaments públics a les institucions, a base de forçar la maquinària propagandística 
a veure si cola que tenim presos polítics, però bé, lamentablement no cola, no cola. Per 
això votarem en contra. 
 
Després, bé, a mi, ja et dic, ja m’és igual, però bé, si pretenen instar la Unió Europea que 
posi fi a aquesta situació, per cert, la Unió Europea que els ha donat..., que els ha dit que 
nanai, que aquí no hi ha presos polítics i ho ha deixat tot perfecte, però bé. Si pretenen, 
com a mínim, com a mínim, comunicar aquests acords que li comuniquin a algú de la 
Unió Europea, dic jo, perquè no sé, no som l’ombligo del món aquí, vull dir, no estan 
mirant, la Comissió Europea no està mirant aquest plenari; per tant, si diuen: instarem la 
Unió Europea que faci tot això, doncs collons, enviï’ls la notificació, perquè l’envien a 
tothom menys a la Unió Europea. Doncs,, home, no sé si se n’enteraran, però bé, no sé, 
suposo que li diuen, envia’m la resolució amb la foto, el Puigdemont i que ells se’n vagi i li 
doni. Per tot això votarem en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Passarem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 13 vots a favor i 6 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA 
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (1 regidora) hi voten a favor. 
Els grups municipals de C's (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en 
contra. 
 
25. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA de rebuig a 
l'empresonament del vicepresident i 7 consellers i conselleres del Govern de 
Catalunya 
 
La senyora Elena Crespo llegeix la declaració institucional següent: 
 
“El dijous 2 de novembre de 2017 l'Audiència Nacional va ordenar l’ingrés a presó, pels 
presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics, del vicepresident 
Oriol Junqueras, dels consellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, 
Carles Mundó i Santi Vila, aquest darrer en presó sota fiança, i de les conselleres 
Meritxell Borràs i Dolors Bassa Posteriorment, el divendres dia 3, la jutge Carme Lamela 
va emetre ordres de detenció i empresonament per al president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, i els consellers Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig i, al 
mateix temps, una ordre de cerca i captura internacional. 
 
Tot i que, en aplicació de l'article 155 de la Constitució, estiguin empresonats, ells i elles 
formen el legítim govern català escollit a les urnes. 
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A més el Tribunal Suprem ha resolt sotmetre a vigilància policial a la Presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell i els altres 5 membres de la mesa fins a una nova declaració 
el proper 9 de novembre. 
 
Estem davant d'un greu despropòsit jurídic. La decisió de la jutge de l’Audiència Nacional, 
Carme Lamela, ens allunya de la solució del conflicte que avui es viu a Catalunya i se 
suma a la diversitat d’errors polítics comesos fins al moment. 
 
Aquesta és una decisió que destil·la esperit de revenja i que té com a objectiu humiliar les 
institucions catalanes i els seus legítims representants. 
 
Aquest és, sens dubte, el pitjor atac que ha rebut l’autogovern català en democràcia. Però 
no és només un atac contra les institucions catalanes sinó, també, un atac contra els 
fonaments democràtics de l'Estat Espanyol. 
 
Aquells que avui afirmen defensar la Constitució són els que l’estan debilitant, posant en 
risc la separació de poders. 
 
Davant la deriva autoritària de l'Estat Espanyol creiem necessari fer una crida a la 
ciutadania de Catalunya, forces polítiques, entitats, sindicats i ens locals compromesos 
amb la defensa dels valors democràtics, per a recuperar l’autogovern, enfrontar-nos a 
l'autoritarisme de Mariano Rajoy i del Partit Popular i oposar-nos a la instrumentalització 
de la justícia i a l'atac a les institucions catalanes. Una crida a la unitat, a esdevenir un 
veritable front comú en defensa de les nostres institucions, el nostre autogovern i a exigir 
sense fissures l'alliberament de les persones empresonades i a aturar l’aplicació de 
l'article 155 a Catalunya. 
 
És per tot això que, conscients de la gravetat del moment que estem vivint, el Grup 
Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que l’ajuntament Ple prengui 
els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar la nostra consternació per una decisió que considerem injusta i que 
ens allunya de la solució al conflicte que avui vivim a Catalunya. 
 
Segon.- Manifestar el nostre rebuig als empresonaments i el nostre ferm compromís en la 
defensa de les institucions catalanes i dels seus legítims representants. 
 
Tercer.- Exigir l'immediat alliberament del vicepresident del govern de Catalunya i dels 
consellers i conselleres empresonats i reiterar l’exigència de l’alliberament dels presidents 
de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez i d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart. 
 
Quart.- Exigir a Mariano Rajoy i el seu govern que donin els passos necessaris per aturar 
aquesta espiral repressiva. 
 
Cinquè.- Rebutjar la decisió del Consell de Ministres del Govern espanyol d’aplicar 
l’article 155 i exigir la seva retirada i la restitució immediata del Govern de la Generalitat 
escollit democràticament. 
 
Sisè.- Rebutjar la utilització de la via judicial adoptada per Mariano Rajoy i el seu Govern 
com a única resposta al conflicte que avui vivim a Catalunya i afirmar que per a la 
resolució d’aquest conflicte només hi ha una via possible: la de la política, el diàleg i la 
democràcia. 
 
Setè.- Manifestar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist 
desposseïts de les seves competències per l’aplicació de l’article 155 de la CE. 
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Vuitè.- Defensar i treballar per a la preservació de la cohesió social, la convivència i la 
pluralitat del poble de Catalunya. 
 
Novè.- Expressar la nostra total solidaritat amb els familiars, amigues i amics de les 
persones injustament empresonades. 
 
Desè.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als 
Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat, a la FMC, 
AMC i AMI, i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de 
l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? O passem a la votació. 
 
Molt breument, si us plau.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
No, breument comentar que per les hores que són no entraré en el fons de la qüestió. No 
per falta d’arguments i de ganes, encara m’ho podria acabar de pensar, però bé, farem 
una excepció perquè ja saben que la nostra votació serà, evidentment, que no. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ha quedat clar. Sr. Suñé 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, mou el capote i llavors els braus saltem, no? Jo crec que el to de la moció, aquest era 
una mica molt més contingut que no pas l’altre, però també té aspectes que fan 
impossible que hi donem suport. Parla de decisions injustes però enlloc s’assenyala que 
l’origen van ser els gravíssims errors dels dies 6 i 7 de setembre al Parlament, com si 
això no tingués importància. Són il·legalitats que van forçar l’aplicació de l’article 155. Jo 
crec que això també val la pena dir-ho. També parlen del legítim Govern de Catalunya. 
Escolti, aquests governants es van saltar la llei, però no és perquè hi digui jo, és que ho 
van fer, el propi reglament de la cambra no el van respectar. I aquí alguna cosa haurem 
de fer. El bonisme fins a un punt ha d’arribar. Jo crec que vostès, amb aquesta moció, 
s’allunyen de la perspectiva que dona el Sr. Rabell o que dona el Sr. Coscubiela i ja 
entraríem en perspectives d’altres perfils, de persones que fins ara hi eren i ara ja no hi 
són. En tot cas, el nostre vot serà en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passem a la votació. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Per anunciar que, lògicament, el vot del Grup de Ciutadans 
serà en contra però vull deixar l’oportunitat per dir un parell de qüestions. Es parla de 
persones injustament empresonades, aviam, jo recordo, bé, no recordo, millor dit, que 
alguna persona que ara està empresonada hagi arribar a rebre tants avisos de les 
il·legalitats que estava cometent com aquests senyors, és a dir, els lletrats del Parlament 
els han avisat no sé quantes vegades de les il·legalitats que estaven fent i de les 
conseqüències que això portaria, el Tribunal Constitucional els ha enviat requeriments, a 
tots ells, manifestant-los, ben claret, de les conseqüències que tenia si mantenien la 
relació dels seus actes. Fins i tot molts d’ells, fins i tot molts d’ells, diguéssim que 
mostraven una cierta chulería, si em permet l’expressió, fent-se fotos a Twitter amb les, 
recordo el president, l’expresident Puigdemont amb les cinc ordres, avisos que havia 
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rebut del Tribunal Constitucional, allà posat així i dient: ‘no pararem mai’, Doncs no sé si 
són injustament empresonats, al contrari, jo crec que se’ls ha donat moltes oportunitats. 
Ojalà a totes les persones que en algun moment donat doncs per alguna necessitat hagin 
hagut de cometre alguna il·legalitat, sigui en forma de delicte, ojalà haguessin tingut 
tantes oportunitats per desdir-se d’aquelles actuacions, ojalà li haguessin dit cinc vegades 
abans d’entrar a un banc a robar ‘mira el que et passarà’ i un altre cop ‘mira el que et 
passarà’, però si acaba entrant a robar amb una pistola, bé, doncs ho sento molt, el que 
acabarà és a la presó. Per tant, qui incompleix la normativa i, a més, ha estat 
reiteradament avisat, però és que pel tribunal Constitucional, pels lletrats de la cambra, és 
a dir, per tothom, no pot anar després de víctima. Lamentem-ho, no pot anar de víctima, 
ha d’assumir les conseqüències, perquè era el que ens deia que anaven a fer. Escolti, jo 
aquí m’ho saltaré i tal. El Rull, escolta, no sé què, l’altre, mira, mira, rient. Si estaven dient 
que se saltarien la llei i no en farien ni cas. Doncs quan arriba l’aplicació de la llei, que 
més tard o més d’hora arriba, afortunadament per a tots, que no hi ha ningú que estigui 
per sobre de la llei, quan arriba, doncs un no es pot posar a plorar, un ha d’acceptar les 
seves conseqüències. Si el mateix passa al Parlament de Catalunya, com al Parlament 
central, com a aquest Ajuntament, la llei s’ha de complir i, més tard o més d’hora, la llei es 
complirà. Com li ha passat al nostre alcalde amb la bandera d’Espanya, que va intentar 
treure-la, doncs al final la llei s’ha de complir, perquè sense llei no hi ha democràcia.  
 
Però és que, a més, que segueixi defensant aquestes persones que han fet un dels 
majors enganys en democràcia que s’han vist i que se’l titlli ara d’injustament 
empresonat. Jo perquè no me’ls he cregut mai, per tant no estic decebut amb ells, però 
molta de la gent que sí que ha cregut en ells i que ara defensin mocions d’aquest tipus i 
que facin manifestacions i que facin xocolatades per recuperar fons i enviar-los..., però si 
aquesta gent està folrada, home, no cal que feu ni xocolatades ni res, que no es 
preocupin que no els passarà res i no els faltarà res... 
 
Per favor, senyor alcalde, li demano que... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, si us plau, però jo també li demano que vagi acabant, si us plau. Hem quedat que 
miraríem de ser el més breu possibles, perquè a les alçades que estem... 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, ja, però... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Vostè està repetint els mateixos arguments i demano una mica de respecte, respecte 
quan anomena determinades persones que estan a la presó, que s’estan folrant i que no 
sé quines altres coses més... 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
No, ja estan folrats. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ja estan folrats? Sigui una mica mesurat amb això, si us plau. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Bé, jo seguiré fent les meves intervencions i aquesta gent... Dues qüestions: primer, les 
hores que són. L’alcalde té la potestat, a partir de les 12 hores, de les 00, si volia... 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
No cal que em recordi les meves potestats, perquè ja les conec. Si us plau... 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
No, no, no, acabaré però primer haig d’explicar la meva postura. El que no pot fer 
l’alcalde si té la potestat d’interrompre el Ple i seguir en una altra jornada, val, si no ho fa 
després no ens pot posar pressa a nosaltres perquè té pressa o perquè vol anar a dormir. 
Tothom està cansat i tothom vol anar a dormir, però el que no podem és retallar més els 
drets als regidors. Vostè tenia la potestat de tallar el Ple a les 12, no ha volgut, jo cap 
problema però seguim... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Pot acabar la intervenció del ema que estem tractant de la declaració institucional i no 
anar-se’n a una altra qüestió del que estem tractant, si us plau? 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
No, no que vostè m’ha interromput. No, el que ha passat és que em compte de tallar-li la 
veu a una persona que ha interromput a un legítim representant d’aquest municipi, ara 
resulta que el que s’emporta les bronques soc jo, quan no hauria de ser així. Però bé, que 
m’és igual, no m’importa, no m’importa. 
 
Aniré acabant. Per tant, aquesta gent que ha fet la gran estafa democràtica mai 
coneguda, el que ens havien dit que estaven creant estructures d’estat i l’únic que han fet 
és les que ja tenies, educació i sanitat, retallar-les. És a dir, farem estructures d’estat, 
collons, i les que teníem les hem retallat i no n’hem fet ni una més, no? Les que ens 
parlen que som república i que ara anirem a unes eleccions autonòmiques convocades 
amb el 155, però aniran tots, ja ho ha dit el company del PSC, és que hi faltarà ni 
l’apuntador, no? Aquests el que deien és ‘tenim una majoria, amb 15 dies, eh, hem 
passat de tenir una majoria sòlida majoritària en favor de la independència a que ara ens 
diuen que aquesta majoria no estava i s’ha d’emplaçar, s’ha d’eixamplar. No sé. Tot 
plegat és molt confós. Afortunadament tenim la sort que el 21 de desembre podrem anar 
a votar amb unes eleccions de veritat, amb urnes de veritat, amb votacions de veritat, 
amb cens de veritat i podrem posar una mica de realitat a tot això i esperem i desitgem 
que, bé, la llei se segueixi imposant, perquè ningú, ja ho hem dit, està per sobre de la llei i 
tothom està al seu dicta. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Passaríem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 13 vots a favor i 6 vots en contra. 
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA 
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (1 regidora) hi voten a favor. 
Els grups municipals de C's (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en 
contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Tenim dos temes d’urgència que ens agradaria que fossin tractats al més ràpid possible. 
Una declaració d’urgència de suport i front comú per Barcelona com a seu de l’Agència 
Europea del Medicament, presentada pel Grup Socialista i una declaració institucional en 
motiu del dia contra la violència envers les dones del Grup d’Esquerra a la qual s’ha afegit 
també el Grup d’Iniciativa i el Grup del PDeCAT-Unió i PSC també, d’acord. 
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Doncs si els sembla, passem a la lectura o... 
 
Hem de votar les urgències. Podem votar les dues urgències conjuntament, els sembla 
bé?  
 
El president sotmet a votació les dues urgències 
 
Resultat de la urgència: Aprovada per 19 vots a favor. 
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (1 regidora), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
26. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport i 
front comú per Barcelona com a seu de l'Agència Europea del Medicament 
 
La senyora Mònica González llegeix la declaració institucional següent: 
 
“Atès que, Barcelona, com a capital de Catalunya i com la capital espanyola amb més 
projecció europea i global, es troba davant un nou repte de ciutat, de país, i d’Estat, com 
és el de la seva candidatura unitària a ser seu de l’Agència Europea del Medicament 
(EMA, per les sigles en anglès) de la Unió Europea.  
 
Atès que, el treball conjunt de les tres institucions públiques que els hi pertoca liderar-ho: 
Govern de l’Estat, Generalitat de Catalunya, i Ajuntament de Barcelona, tal com es va fer 
amb èxit per les Olimpíades del 1992, ha de ser un objectiu comú, compartit i col·lectiu.  
 
Atès que, no sols les institucions públiques sinó també la societat civil: entitats, empreses, 
sindicats, centres de recerca, universitats, estan col·laborant i cercant suports en els seus 
propis àmbits d’intel·lecció a nivell europeu per tal que aquest projecte pugui assolir-se.  
 
Atès que, per les característiques, dimensions, i caràcter de l’Agència Europea del 
Medicament i les seves implicacions al territori que en sigui seu, fan que aquest no sols 
sigui un objectiu d’una única ciutat, sinó que potser també comú al de tots els municipis 
catalans i espanyols que, ben segur, d’una manera directe o indirecte poden veure’s 
beneficiats en el seu conjunt, com és amb l’obtenció de nous llocs de treballs directes i 
indirectes per a la seva ciutadania, noves inversions en el sector bio-farma, en recerca i 
universitats, i en la celebració d’esdeveniments congressuals al seu entorn.  
 
Atès que, l’Agència Europea del Medicament, i destacant el seu paper fonamental com a 
garant de la seguretat dels pacients de la Unió Europea, necessita allà on sigui present 
d’un sistema de salut públic i privat amb bons professionals sanitaris, fiable, de qualitat, i 
de prestigi, i en aquest sentit, Catalunya i d’Espanya compleixen de llarg aquest requisit.  
 
Atès que, avui en dia som un clúster de bio-farma, reconegut a nivell europeu i 
internacional, on aquest sector contribueix amb un 6% al PIB de Catalunya i genera uns 
ingressos anuals superiors als 11.500 milions d’euros; on al 2015, 20 de les 50 empreses 
en l’àmbit bio-farma creades a tota Espanya van ser creades a Barcelona; on ja hi havia 
ubicats 230 laboratoris farmacèutics, responsables de gairebé el 50% de tota la indústria 
farmacèutica de l'Estat espanyol.  
 
Atès que, el sector bio-farma de Barcelona s’engloba dins la BioRegió, el clúster de les 
ciències de la vida i de la salut de Catalunya, compta amb 560 empreses —en 15 anys 
s’ha doblat el nombre—, 56 centres de recerca, 17 hospitals universitaris, 16 parcs 
científics i tecnològics i 11 universitats que imparteixen estudis en biociències. 
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A més, la BioRegió també concentra grans infraestructures científiques com el Sincrotró 
Alba-Cells, el Barcelona Supercomputing Center o el Centre Nacional d’Anàlisi 
Genòmica, i que grans companyies del sector són d’origen i capital català i espanyol.  
 
Atès que, l’obtenció per Barcelona i pel territori de la seu, vincularien encara més un 
model de ciutat i de territori relacionats amb tot el sector bio-farma, i convertirien 
Barcelona en la capital del medicament d’Europa, potenciant la seva rellevància en tot el 
sector sanitari impulsant la ciutat en el sector de ciències de la salut i reforçant les filials 
de les companyies farmacèutiques amb seu a Espanya. Així mateix representaria un 
dinamitzador empresarial i un important impacte per al sector de serveis de la ciutat.  
 
Per tot l'esmentat fins ara, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Donar suport oficialment a la ciutat de Barcelona i a la seva ciutadania en la 
seva candidatura unitària per ser seu de l’Agència Europea del Medicament de la Unió 
Europea.  
 
Segon.- Reconèixer la importància estratègica que pel conjunt del nostre territori, del 
país, i de l’Estat té la consecució de la seu de l’Agència Europea del Medicament per a 
les seves potencialitats en el món de la recerca i l’empresa farmacèutica, en el sectors 
dels serveis, i de possibilitats de nous llocs de treball directes i indirectes per a la nostra 
ciutadania.  
 
Tercer.- Fer ús de les xarxes i entitats europees en què el nostre ajuntament hi és 
representat per defensar la candidatura de Barcelona a l’Agència Europea del 
Medicament.  
 
Quart.- En el cas que finalment, Barcelona sigui designada com a seu de l’Agència 
Europea del Medicament, donar coneixement de la disponibilitat, si s’escau, d’aquest 
municipi a acollir les necessitats i serveis que com a seu pugui tenir.  
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords als Consolats dels Estats Membres de la Unió 
Europea a Barcelona, a la Comissió Europea, al Consell de la Unió Europea, al 
Parlament Europeu, al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, a l’Ajuntament de 
Barcelona, i al Consell Ciutadà de suport a la candidatura de Barcelona a l’AEM, i, a 
Biocat de Barcelona.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies, Sra. González. Hi ha alguna intervenció o passem a la votació? Sr. De las 
Heras, li demano brevetat, si us plau. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Nosaltres, manifestar que, evidentment, donarem suport a aquesta iniciativa en tant que 
el PP, del qual jo soc un modest representant local ha estat molt implicat per aconseguir 
l’Agència Europea del medicament. En concret, una persona molt propera i coneguda 
com és la ministra, Dolors Montserrat, d’aquí de Sant Sadurní, que hi està dedicada al 90 
%, el 90 % a intentar aconseguir l’Agència per a Barcelona, malgrat que la situació que 
ha provocat el Sr. Puigdemont i companyia a la nostra Catalunya ha estat a punt de 
malmetre aquesta ubicació, encara no ho tenim clar. Teníem els números molt, molt 
escampats i ara no els tenim tan clars. S’estan fent esforços directament des de 
presidència del Govern, a més, per intentar aconseguir-la malgrat el que ha passat a 
Catalunya, que ha deixat un molt mal sabor de boca en aquesta entitat, quan Barcelona 
tenia la candidatura molt clara i despejada. Gràcies 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si no hi ha cap intervenció, passem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 16 vots a favor i 3 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 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 regidors) i ICV-EUiA-E (1 regidora) s'abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I, per acabar, la declaració institucional en motiu del dia contra la violència envers les 
dones. Sra. Tallada, moció presentada per 4 grups municipals. 
 
La Sra. Neus Tallada 
 
Sí, ERC-AM-MES, ICV-EUiA, PDeCAT-UNIÓ i PSC-CP i a més afegir que el pSC ens ha 
presentat unes esmenes que ja hem incorporat. 
 
Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES, PDeCAT-
UNIÓ, ICV-EUiA i PSC-CP en motiu del dia contra la violència envers les dones 
 
La senyora Neus Tallada llegeix la declaració institucional següent: 
 
“El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa novament de 
manifest que una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans no és 
possible quan la meitat de la població és reiteradament discriminada, violentada i 
assassinada simplement per la seva condició de DONA. 
 
Aquest any, s'han produït 22 feminicidis a Catalunya i la línia d'atenció a les dones en 
situació de violències del principat, ha rebut 4.252 trucades durant els 5 primers mesos 
d'enguany. 
 
La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la violència masclista sols és 
considerada com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'exparella de la dona. Que no 
atorga ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les dones i infants víctimes de 
violència. I que retalla la Llei d'Igualtat efectiva entre dones i homes aprovada pel 
Parlament de Catalunya i sorgida del consens social. 
 
Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les eines que 
tingui a l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als casos més flagrants -
els assassinats i les violacions- com també totes aquelles violències simbòliques i 
quotidianes -com la invisibilització de les dones o la hipersexualització dels seus cossos- 
que suposen un menyspreu, una discriminació i una desigualtat cap a les dones. 
 
Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema". L'objectiu 
del moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l'arrel del sistema 
heteropatriarcal. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ, ICV-EUiA i 
PSC-CP a l’Ajuntament del Masnou proposa d’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. L’Ajuntament del Masnou manifesta el rebuig i condemna a qualsevol forma de 
violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones i que representa una 
greu vulneració dels drets humans fonamentals. 
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Segon. Encoratjar a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers qualsevol 
manifestació de violència. 
 
Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones i fills víctimes de 
violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les 
entitats de dones.  
 
Quart. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la 
ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar especialment a 
l’adolescència i jovent del municipi. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya. 
 
Sisè. L’Ajuntament del Masnou es compromet en el proper 2018 implementar dins el Pla 
d’Igualtat Municipal el pacte municipal contra la violència de gènere, acordat en Ple l’any 
2016, el qual va ser ratificat per tots els grups municipals.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Sr. De las Heras 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, només comentar, ja ho he comentat en altres mocions. Això de notificar a l’Associació 
de Municipis per la Independència, quan no és un organisme ni municipal ni associacions 
registrades que ens representin a tots no acabo d’entendre a què obeeix aquest tipus de 
notificació. Per la resta de la moció, d’acord. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna intervenció més? Sra. Parodi 
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Sí, aquesta moció ens ha arribat aquesta 
tarda i per raons que ja hem explicat a la regidora ha arribat tard, no s’ha pogut debatre ni 
tractar en Comissió Informativa com s’acostuma a fer. Així doncs, tot i que hi estem a 
favor i hi votarem a favor de la moció i estem a favor dels acords sol·licitats, hem de fer 
unes observacions en l’exposició. Sorprèn que, essent el dia internacional contra la 
violència envers les dones només s’anomenin els feminicidis de Catalunya i no de tot 
Espanya; en canvi, es critiqui i es digui que la ciutadania no pot premetre’s viure en un 
estat, entenc que l’espanyol, que no atorga ni la meitat d’ordres de protecció i 
allunyament de les dones. 
 
El total de feminicidis a Espanya és de 90 en tot; llavors, això correspondria que només a 
Catalunya i hi ha quasi un 25 % de feminicidis. I, després, es parla, també, hi ha, perdó, i 
seguint ja amb... l’esperit, perdó que no em sortia, que se si li vol donar a la moció, ja que 
posa les víctimes de Catalunya, també estaria bé que parlés que a Catalunya, falta posar 
que a Catalunya només s’aprova el 40 % de les peticions de protecció, 4 de cada 10. És 
el més baix de tot l’Estat. Alguna cosa estem fent malament i per això creiem que aquesta 
moció s’hagués pogut millorar i esperem que, en una propera que es presenti, puguem 
fer-ho. Votarem a favor, tal com he dit. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Algun comentari més? 
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La Sra. Neus Tallada  
 
Res. Per una banda, comentar que retirarem l’Associació de Municipis per la 
Independència i, quant a l’àmbit de la moció, hem de delimitar d’alguna manera, no 
podem donar abast a l’àmbit internacional, fet pel qual ho hem limitat a l’àmbit autonòmic. 
 
La declaració institucional queda modificada, s’ha retirat del cinquè acord a l’Associació 
Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Passem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 19 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (1 regidora), 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 i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 
 


