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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 les actes del plens ordinari del 26 de
gener i del 16 de febrer de 2017
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 26 de gener i la del 16 de febrer de 2017, per
unanimitat, sense introduir-hi esmenes.
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents:
Primer de tot, un comentari, vull recordar que, al setembre del 2014, aquest plenari
municipal va aprovar una moció de suport al procés de participació al 9 de novembre.
També que vam mostrar el rebuig al processament dels membres del Govern i jo voldria
aprofitar aquesta situació, ja que el plenari de l’Ajuntament s’ha manifestat en diverses
ocasions per mostrar almenys, m’agradaria que constés així, com a alcalde del Masnou,
la indignació que hem tingut per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que ha condemnat el Sr. Artur Mas, la Sra. Joana Ortega i la Sra. Irene Rigau
a condemnes d’inhabilitació.
ACCIÓ CÍVICA
Consell Municipal d’Infants
Durant el mes de març, ha començat a preparar-se el Consell Municipal d’Infants, amb
les visites dels alumnes de sisè de primària de diverses escoles del municipi. El Consell
dels Infants és l’òrgan de participació on es trien els representants que han de proposar
una actuació concreta al consistori, amb el compromís de l’Equip de Govern de
desenvolupar-ho. A la Sala de Plens, l’alcalde, Jaume Oliveras ha explicat a l’alumnat el
funcionament de l’Administració local. A part de l’alcalde, han estat rebuts per la
coordinadora de l’Àrea, Noemí Condeminas; la regidora d’Ensenyament, Meritxell Blanch,
i la regidora d’Acció Cívica, Sílvia Folch.
ACCIÓ SOCIAL
Adhesió a la campanya “Casa nostra és casa vostra”
L’Ajuntament s’ha adherit a la campanya “Casa nostra és casa vostra”, que vol aglutinar
la societat civil, les entitats, les organitzacions i els actors del teixit cultural per donar
rellevància al debat sobre els corrents migratoris a la Mediterrània.
Exposició “Veig la pau als teus ulls”
El 17 de febrer va finalitzar aquesta exposició, que recull els treballs dels alumnes de 4t
de primària de les escoles del Masnou, realitzats amb motiu del Dia Escolar de la noviolència i la Pau (DENIP).
El Masnou, municipi acollidor
El 4 de març, el Masnou es va inaugurar com a ciutat acollidora de persones refugiades.
L’acte, promogut per Amnistia Internacional Catalunya, va comptar amb el suport de
l’Ajuntament del Masnou. Abans del tall de la cinta simbòlica, representants de l’ONGD
van llegir un manifest. Van estar presents a l’acte l’alcalde, Jaume Oliveras; la primera
tinent d’alcalde, Noemí Condeminas, i la segona tinent d’alcalde, Sílvia Folch.
BIBLIOTECA
Visites guiades
El 17 de febrer, van visitar la biblioteca els alumnes del CFAM.
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El 3 de març, van visitar la biblioteca els alumnes de P3, P4 i P5 de l’Escola Sagrada
Família.
Taller sensorial
El 18 de febrer, va tenir lloc aquest taller per a nadons amb bols tibetans.
Club de lectors intrèpids
El 21 de febrer, va tenir lloc aquesta activitat amb el llibre Un superheroi amb poca traça,
de l’escriptora Elisenda Guiu.
Taller de lectura
El 22 de febrer, va tenir lloc aquesta activitat amb el comentari de la novel·la Temblor, de
Rosa Montero, a càrrec de M. Carme Roca.
L’hora del conte
El 4 de març, va tenir lloc aquesta activitat amb el conte La carpa dels contes, a càrrec de
la Companyia Patawa.
Club de lectors intrèpids
El 7 de març, va tenir lloc aquesta sessió de lectura lliure.
L’elogi del vi
El 10 de març, va tenir lloc aquesta activitat amb un tast de vi, a càrrec de la sommelier
Rosa Vila, amb la col·laboració d’Elisabet Vidal, sommelier, i l’actor Marc Ullod.
Club de lectura infantil
El 14 de març, una nova sessió del club de lectura infantil amb La penya dels llibres,
conduïda per Joan Boher.
CULTURA
Inauguració Exposició d’arts visuals
El 18 de febrer, es va inaugurar l’exposició de l’artista Jordi Gonzàlez, amb els gravats
originals.
Dijous Gras
El 23 de febrer, rebuda del Rei Carnestoltes, taller de percussió i concert de carnaval
ofert per l’EMUMM.
Exposició d’arts visuals
Des del 18 de febrer i fins al 12 de març, va ser exposada l’obra de l’artista Jordi
González, amb els gravats originals.
Rua de Carnestoltes
El 24 de febrer, va tenir lloc la rua infantil i el 26 de febrer va tenir lloc la Rua i ball de
disfresses. Va començar a la plaça dels Cavallets fins a Països Catalans, on es van
donar els premis.
ACTIVITATS DE LES ENTITATS
8è Agermanament Catalunya i Andalusia
El 5 de març, l’entitat Centre Cultural i de Lleure Luz del Alba, va celebrar una diada de
convivència entre tradicions catalanes i andaluses, amb actuacions i un dinar popular.
II Festa Solidària
El 5 de març, l’entitat Fem Fira va organitzar una jornada Solidària, i els donatius que es
van recollir van ser donats a l’ONG Open Arms.
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Teatre New Order
Del 3 al 5 de març, a l’Espai Escènic de Ca n’Humet, el Grup d’Aficionats al Teatre (GAT),
va presentar la seva nova producció.
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET
Trilogia Mozart
El 25 de febrer, va tenir lloc aquest espectacle, de la Companyia Dei Furbi.
Teatre Perra de nadie
L’11 de març, va tenir lloc aquest espectacle, a càrrec de Marta Carrasco.
Teatre familiar Animac camina
El 12 de març, va tenir lloc aquest espectacle Animac camina: El futur és femení.
ESPORTS
30a Edició de la Setmana Catalana de Vela
El Masnou acollirà la 30a Setmana Catalana de Vela, durant el cap de setmana del 9 de
setembre, a les instal·lacions del Club Nàutic. El 17 de febrer es va signar el conveni de
col·laboració, a la seu de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat. Hi van
assistir el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras; el president de la Federació
Catalana de Vela, Xavier Torres; l’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras; la presidenta del
Club Nàutic del Masnou, Maria Glòria Aragó; el regidor d’esports, Jordi Matas; els
representants del Port, Fernando Mestre i Esther Gaviña; el gerent del Club Nàutic, Josep
Manel Guerra, i la directora esportiva del Club Nàutic, Mònica Azón.
Projecte Hamza
El 22 de febrer, l’alcalde, Jaume Oliveras; el regidor d’Esports, Jordi Matas, i la regidora
d’Acció Social, Noemí Condeminas, van rebre al jove masnoví Hamza Driouich, del
Masnou Basquetbol, i el president del Club, Josep Hinojosa. Hamza els va explicar el seu
projecte per a la creació d’una escola de bàsquet a Casablanca.
IGUALTAT
Dia Internacional de les Dones
El 8 de març, el Masnou va commemorar el Dia Internacional de les Dones. Al davant de
l’edifici municipal de Roger de Flor va tenir lloc la lectura del manifest institucional, a
càrrec de l’alcalde, Jaume Oliveras, acompanyat de la regidora d’Igualtat, Meritxell
Blanch. En el transcurs de l’acte, l’artista masnoví Pablo Navas va finalitzar un grafit
d’una dona amb un llibre.
JOVENTUT
Aula d’estudi dinamitzada
El 28 de febrer i el 14 de març, va tenir lloc aquesta activitat a Ca n’Humet.
INFÀNCIA
Aula d’estudi dinamitzada
El 21 de febrer va tenir lloc aquesta activitat a Ca n’Humet.
Taller Can Babetes, la paleta de colors
L’11 de març, va tenir lloc aquesta activitat a la Barqueta, dinamitzat per l’entitat Lleureka
Projectes Educatius.
Taller d’aquarel·les
Del 7 al 14 de març, va tenir lloc aquest taller amb Carles de la Torre, a tots els centres
d’educació primària.
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SALUT PÚBLICA I CONSUM
Xerrades sobre les clàusules sòl
El 22 i 27 de febrer, van tenir lloc aquestes xerrades, per orientar i assessorar la població
afectada per les limitacions d'interès mínim a les seves hipoteques, les conegudes com
clàusules sòl, i facilitar eines per fer les oportunes reclamacions.
Dia Mundial de les persones consumidores
Amb motiu d’aquesta celebració, el 15 de març, l’OMIC aprofita per recordar les
recomanacions per a la població afectada per les clàusules terra.
Trucades comercials dubtoses
L’Ajuntament informa que alguns ciutadans estan rebent trucades per part d’una empresa
que ofereix un control de l’aigua al seu domicili i actua com si fos l’empresa
subministradora o un organisme públic.
MOBILITAT I VIA PÚBLICA
Construcció d’un pas de vianants al polígon la Bòbila
L’1 de març, la Diputació de Barcelona va iniciar les obres de la construcció d’un pas de
vianants a la carretera BV-5026 d’accés al polígon la Bòbila, entre el Masnou i Teià. Es
pretén millorar les condicions de seguretat del tram de la carretera a partir de la reducció
de la velocitat de circulació dels vehicles al punt on es detecta un major incompliment del
límit de la velocitat establert.
Pla de xoc de voreres i calçades
Torna a posar-se en marxa aquest pla, que té com a objectiu la millora del paviment i les
voreres de diversos carrers del municipi. S’han iniciat al carrer Meridià i continuaran els
de Josep Estrada, Mare de Déu de Núria, Fra Juníper Serra, etc.
PROJECTES I OBRES
Aprovació del projectes d’urbanització del Torrent Vallmora, pas soterrat del c/
Brasil i correcans
En la Junta de Govern Local, de 16 de febrer, es van aprovar tot un seguit d’actuacions,
com la urbanització del Torrent Vallmora, al tram comprès entre els carrers Frederic
Mompou i de Vallromanes. També es va aprovar la primera fase de les obres del projecte
de millora del pas soterrat del carrer Brasil, i també l’aprovació de les obres dels
correcans.
Inauguració 1a fase Parc Vallmora
El 19 de febrer, va tenir lloc la inauguració de la 1a fase del Parc Vallmora. Al punt central
del parc, en una plataforma projectada per acollir esdeveniments, l’alcalde, Jaume
Oliveras, i el regidor de Projectes i Obres, Eduard Garcia, van explicar les
característiques de l’espai als assistents. Després, l’espectacle Que peti la plaça, del grup
d’animació Xip Xap, va tancar la celebració.
MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE
Substitució dels arbres del carrer Sevilla
A mitjans de febrer van començar els treballs de substitució i millora de l’arbrat del carrer
Sevilla.
Trobada amb el diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
El 14 de març, l’alcalde, Jaume Oliveras, i el regidor de Mobilitat, Quim Fàbregas, es van
reunir amb el diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, i el gerent del
Servei d’Infraestructures Viàries, Vicenç Izquierdo, per tractar de dos temes relacionats
amb la millora de la mobilitat al municipi. En concret, van tractar de la modificació de la
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intersecció de la carretera d’Alella amb el carrer Rosa Sensat i la millora de la seguretat a
la cruïlla de la carretera de Teià amb el carrer Califòrnia.
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 205 de data 9 de febrer de 2017 al número 444 de data 9 de març de
2017.
Resultat: El Ple en resta assabentat.
4. Primera pròrroga del Conveni regulador de les relacions i normes d'actuació
entre l'Ajuntament del Masnou i Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de
Aguas, SA, com a entitat subministradora d'aigua, per a la liquidació i cobrament
de les quotes relatives a la taxa pel servei de clavegueram, amb efectes des del 30
de març de 2017 fins al 29 de març de 2018.
El Sr. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. Això és un aspecte administratiu del conveni pel qual SOREA
pot continuar realitzant la liquidació i cobrament de les quotes relatives a la taxa del
servei de clavegueram i, per tant, el que farem és portar-ho a Ple per poder continuar
cobrant aquesta taxa.
El Sr. Jordi Matas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el
següent:
“El 20 d’octubre de 2011, el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar inicialment la
imposició i l’ordenació de la taxa pel servei de clavegueram, la qual va ser publicada
definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 29 de desembre
de 2011 i ha entrat en vigor el dia 1 de gener de 2012.
La referida ordenança estableix en l’article 8 que la taxa s’exigirà a través d’un sistema
d’autoliquidació, si bé els subjectes passius podran acollir-se al règim de compliment de
les seves obligacions materials i formals a través de les companyies amb les quals hagin
contractat el servei d’abastament d’aigua potable.
En l’article 9.1 de la citada ordenança es regula la gestió mitjançant les entitats
subministradores d’aigua potable i disposa que en virtut dels convenis que se signin amb
les entitats subministradores d’aigua potable, aquestes incorporaran a la factura del
servei que presten la quota de la taxa corresponent als subjectes passius que no figuren
en el registre a què fa referència l’article anterior, és a dir, que no s’han acollit al sistema
d’autoliquidació. A aquests efectes, el registre, i les seves altes i baixes, serà comunicat a
les companyies subministradores d’aigua.
L’empresa SOREA gestiona el servei municipal de distribució d’aigua potable en el
municipi del Masnou.
El 16 de juny de 2016 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar la signatura del
conveni regulador de les relacions i normes d’actuació entre l’Ajuntament del Masnou i
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A., com a entitat
subministradora d’aigua, per a la liquidació i cobrament de les quotes relatives a la taxa
pel servei de clavegueram, amb efectes des del 30 de març de 2016 fins el 29 de març de
2017.
La clàusula vuitena de l’esmentat conveni, preveu que tindrà una vigència d’un any, des
del 30 de març de 2016 fins el 29 de març de 2017, podent-se prorrogar d’any en any,
fins a un màxim de quatre, llevat que una de les parts formuli denúncia amb una antelació
mínima de tres mesos.
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Atès que el conveni regulador s’està complint amb normalitat i que l’empresa SOREA,
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. ha comunicat la seva voluntat de
continuar prestant el servei en les mateixes condicions que s’estableixen en el conveni.
Vist l’informe emès per la responsable del departament de Rendes de data 27 de febrer
de 2017, en el qual informa favorablement i proposa la pròrroga d’un any del conveni
regulador de les normes d’actuació entre l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Sorea,
Sociedad Regional de Abastecimientos de Aguas, S.A., per tal que pugui continuar
realitzant la liquidació i cobrament de les quotes relatives a la taxa pel servei de
clavegueram, amb efectes des del 30 de març de 2017 fins el 29 de març de 2018.
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. Prorrogar per un any el conveni regulador de les relacions i normes d’actuació
entre l’Ajuntament del Masnou i SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de
Aguas, S.A., com a entitat subministradora d’aigua, per a la liquidació i el cobrament de
les quotes relatives a la taxa pel servei de clavegueram. Aquesta primera pròrroga tindrà
efectes des del 30 de març de 2017 fins el 29 de març de 2018.
Segon. Notificar el present acord als interessats.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció per part dels grups?
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup votarà en contra de la proposta per dues raons:
La primera, perquè el conveni encarrega a SOREA la liquidació i cobrament de les quotes
relatives a la taxa pel servei de clavegueram. Una taxa a la qual nosaltres som totalment
contraris i que, des de l’any 2012, quan va ser instaurada per CiU i ERC, el nostre grup
ha demanat que fos suprimida. Una taxa que, en opinió del nostre Grup, i que ha
manifestat reiteradament, no està justificada de cap manera i que únicament té com a
finalitat recaptar cada any més de 200.000 €.
I, en segon lloc, perquè l’encàrrec es fa a SOREA, perquè és l’empresa que presta el
servei de subministrament d’aigua potable al Masnou, un servei que el nostre Grup vol
que sigui municipalitzat, una municipalització que ha demanat en diverses ocasions i que,
en totes elles, ha estat rebutjada per ERC i CiU. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyora Miras, té la paraula.
La Sra. Sandra Miras
Sí, bona tarda a tothom. Tal com vam dir al juny de l’any passat en el mateix punt, com
saben, nosaltres apostem per la municipalització de l’aigua per diverses coses. Entre
aquestes, perquè la gestió no mercantil de l’aigua afavoreix els interessos dels nostres
convilatans i convilatanes. Perquè garanteix, com a mínim, la mateixa qualitat a menor
preu, perquè l’aigua és un bé i és un patrimoni comú d’interès públic general i afegim que
ens estalviaríem fer cap conveni perquè les empreses d’aigua del Masnou en gestionin el
cobrament de la taxa de clavegueram, ja que es faria directament des de l’Ajuntament.
Per això, m’abstindré en aquest punt. Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, bona nit. També per anunciar l’abstenció del Grup Municipal de C’s amb la
mateixa línia manifestada pel meu company d’ICV-EUiA. El nostre Grup també s’oposa
de forma palmar i radical a la implantació d’aquesta taxa i, per tant, tot el que sigui facilitar
el cobrament d’una taxa que nosaltres considerem injusta, doncs, no podrà comptar amb
el suport d’aquest Grup Municipal.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Matas, vol afegir alguna cosa? Només una precisió, si els
sembla. A banda del que, com molt bé ha explicat el regidor d’Hisenda, el contingut de la
proposta era un, sí que ha sortit un altre debat al voltant del servei que en aquests
moments presta SOREA i només vull recordar que aquest Govern té el compromís que
en el moment oportú, abans que finalitzi, evidentment, la concessió aquesta i que un cop
podem tancar l’auditoria i tota una sèrie d’instruments que són necessaris, crearem una
comissió d’estudi per avaluar el futur d’aquest servei al municipi del Masnou. Si els
sembla passem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta 12 vots a favor, 3 vots en contra i 5 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors) i PSC-CP (2 regidors)
hi voten a favor.
El Grup Municipal d'ICV-EUiA-E (2 regidors) i la Sra. Laia Noy (CUP-PA) hi voten en
contra.
Els grups municipals de C's (3 regidors), PP (1 regidor) i la Sra. Sandra Miras (CUP-PA)
s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Passem al següent punt de l’ordre del dia. Si els sembla, el punt 5 i el punt 6 els podríem
tractar conjuntament. El punt 5 és l’expedient de modificació de crèdit d’aprovació d’una
modificació pressupostària i el punt 6 és també una modificació de les bases d’execució
del pressupost per al procediment d’una concessió directa d’una subvenció nominativa
del Departament de Salut Pública. Té la paraula el regidor d’Hisenda, el senyor Jordi
Matas.
El punt cinc i sis de l’ordre del dia es tracten conjuntament.
5. Expedient número 07/2017 modificació de crèdit, aprovació modificació
pressupost de despeses per transferències de crèdit, entre aplicacions de diferent
grup de programa
El Sr. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. A veure, es tracta que actualment tenim un lloguer amb el
serveis de la Fundació de Molí de Puigverd, un servei existencial. El que fem és convertir
aquest lloguer en una subvenció directa amb aquesta entitat. Per aquest motiu, hem de
fer els dos punts. Un pel tema de modificació de crèdit, per poder crear aquest traspàs de
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diners cap a la part de subvencions nominatives, i és el punt 6 l’aprovació de subvencions
nominatives.
Per tant, el punt 5, que diu en aquest sentit que es fa un traspàs de 10.500 € de la partida
de lloguer edifici aliança, que passa amb dos contractes: contracte sanitat ambiental
4.500 € i conveni salut pública 6.000€. Això seria el punt número 5, l’expedient de
modificació de crèdit per tal de poder fer aquest aspecte, que el que suposa és un estalvi
per l’Ajuntament poder fer aquesta activitat i que l’entitat pugui continuar desenvolupant la
seva activitat aquí al Masnou.
Per tant, el punt 5, el primer punt, és aprovar la modificació pressupostària pressupost
número 07/2017 de crèdit per transferència entre aplicacions entre diferents grups del
programa, tal com hem comentat, 10.500 € entre unes partides i unes altres.
Segon punt, exposar al públic el pressupost esmentat per termini de 15 dies d’intervenció
municipal de l’Ajuntament mitjançant un edicte al BOP i e-Tauler de la corporació als
efectes d’examen, possibles reclamacions per als interessats així com el portal de
transparència.
Aquest acord es considera definitiu si no es 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 disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i l’article 169 RD 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós.
Referent al punt número 6 de l’aprovació inicial de modificació de l’apartat 29.5 de les
bases d’execució del pressupost, es tracta en el sentit d’incloure la subvenció directa
nominativa per a la fundació Molí d’en Puigverd, per un import de 6.000 € en concepte
d’activitats de salut pública diversa. Per tant, en aquest punt número 6, el primer punt a
aprovar és aquest aspecte d’incloure la subvenció i el punt número 2 és sotmetre a
informació pública el present acord, exactament amb els mateixos termes que hem
comentat en el punt 5, les partides es poden consultar al Departament de Salut Pública
de l’Ajuntament, situat a l’edifici de Roger de Flor, i un tercer punt: disposar que si no s’hi
formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i d’audiència, la
modificació de l’apartat 29.5 de les bases d’execució del pressupost de subvencions
nominatives a atorgar per procediment de concessió directa de l’exercici 2017, que ara
s’aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit
ulterior i es procedirà directament a publicar-se.
El Sr. Jordi Matas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el
següent:
“Fets
En data 10 i 22 de febrer s’han presentat pel departament de Salut Pública les peticions
de modificació de crèdit per transferències de diferent grup de programa.
Aquest departament vol canviar la manera en que s’instrumentalitza l’ajut a la Fundació
Molí d’en Puigvert. En el pressupost 2017 s’ha aprovat la consignació pressupostària per
pagar el lloguer de l’edifici de l’Aliança. Com que aquest canvi d’instrumentalització
comporta que no es pagarà el lloguer sinó que es concedirà una subvenció nominativa és
necessari aprovar l’expedient de modificació de crèdit per transferències entre aplicacions
de diferent grup de programa. També es passarà l’import necessari per poder solventar la
neteja i desinfecció del pati de la finca situada a l’Av. Cusí i Furtunet número 13,
expedient obert des de Salut Pública.
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
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terme expedients de modificació de pressupost per transferències de crèdit, entre
aplicacions de diferent grup de programa
Vist que l’Art. 52.2 f) i 114.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació
de la modificació del pressupost per crèdit per transferència entre aplicacions de diferent
grup de programa és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost número 07/2017, de crèdit
per transferències entre aplicacions de diferent grup de programa, següent:
INCREMENT DE DESPESES
Crèdits
Modificacions totals
de crèdit
consignats
138.466,71
4.500,00
142.966,71
18.250,00
6.000,00
24.250,00
156.716,71
10.500,00
167.216,71

Crèdits inicials
Org. Pro.
Eco.
Descripció
SP
31112 22799 Contractes sanitat ambiental
SP
31119 48004 Conveni Salut Pública

DISMINUCIÓ DE DESPESES
Crèdits
Crèdits inicials Modificacions totals
de crèdit
consignats
17.700,00
-10.500,00
7.200,00
17.700,00
-10.500,00
7.200,00

Org. Pro.
Eco.
Descripció
SG 92090 20201 Lloguer edifici Aliança

SEGON.- Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al portal
de transparència. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions
en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? No? Passem a la votació de la
proposta.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple 20 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C's (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
6. Aprovació inicial de la modificació de l'apartat 29.5 de les Bases d'execució del
pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió
directa, exercici 2017, per tal d'adequar la relació de subvencions nominatives de
Salut Pública
El Sr. Jordi Matas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el
següent:

11

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2017000003

16 de març de 2017

“Vist l’informe de la tècnica de Salut Pública incorporat a l’expedient, en el qual es
proposa que es presenti al Ple la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’execució del
pressupost de subvencions nominatives de Salut Pública, a atorgar pel procediment de
concessió directa per aquest exercici 2017, aprovades per sessió plenària del dia 27
d’octubre de 2016.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment les modificacions de les subvencions nominatives i atorgades
pel procediment de concessió directa, aprovades en sessió plenària de data 27 d’octubre
de 2016, en aplicació de l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i de l’article 11 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del
Masnou, en el sentit d’incloure la subvenció directa nominativa per la Fundació Molí d’en
Puigvert, per l’import de 6.000,00 euros i en concepte d’Activitats de salut pública
diverses.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de quinze dies hàbils, a
fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació
“El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació
pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al
BOPB.
L’expedient es podrà consultar al departament de Salut Pública de l’Ajuntament del
Masnou, situat a l’Edifici Roger de Flor, carrer Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou
(Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament.
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’Execució
del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió
directa l’exercici 2017, que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.”
Resultat: Aprovat per unanimitat simple amb 20 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C's (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
7. Expedient número 08/2017 modificació de crèdit, aprovació de la modificació del
pressupost de despeses 2017 per crèdit extraordinari
El Sr. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. Tal com es va comunicar a la comissió informativa, es tracta de
rebre una subvenció de la Diputació de Barcelona corresponent a una actuació en suport
tècnic pel procés de participació del pla de mobilitat del Masnou, Catàleg de Serveis 2014
i per un import de 3.166,87 €. Per poder rebre aquesta subvenció cal que tinguem partida
creada, que actualment no la tenim. Per aquest motiu els acords són:
El Sr. Jordi Matas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el
següent:
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“En data 23 de febrer de 2017 es presenta al departament d’intervenció la petició de
modificació de crèdit del pressupost vigent, mitjançant crèdit extraordinari, per poder
pagar la liquidació número 2016/18859 a la Diputació de Barcelona corresponent a
l’aportació municipal a l’actuació en el suport tècnic a l’Ajuntament del Masnou, pel
procés de participació del Pla de Mobilitat del Masnou Catàleg de Serveis 2014 i per
import de 3.166,87 euros.
Davant la necessitat de realitzar les despeses previstes anteriorment, comprovat que en
el Pressupost vigent no existeixen els crèdits suficients, de conformitat amb l’article 177
RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’informe emès per l’interventor, en relació a l’expedient núm. 08/2017, crèdit
extraordinari finançat mitjançant
Vist el que disposen els articles 177.2 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 l’article 38
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
Per tot l’exposat, aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’expedient núm. 08/2017, de concessió de crèdit Extraordinari finançat
amb baixa de despesa de capítol 2, segons el següent detall de partides de despeses
que s’especifiquen a continuació:
INCREMENT
DESPESES

Org. Pro.
Eco. Descripció
SG 92000 46100 Transferències Diputació

Baixes
Crèdits
Crèdits
per
totals
inicials
anul·lació consignats
0,00
3.166,87
3.166,87

BAIXA DE DESPESES
Baixes
Crèdits
Crèdits
per
totals
Org. Pro.
Eco. Descripció
inicials
anul·lació consignats
MO 13400 22699 Despeses diverses mobilitat 10.500,00 -3.166,87
7.333,13
Segon.- Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al
portal de transparència.
Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Sí, senyor Màxim Fàbregas.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem abstenció. I ho farem perquè la modificació es
proposa per poder fer front al pagament a la Diputació de Barcelona de despeses
relacionades amb la modificació del Pla de Mobilitat, com s’ha llegit, del Masnou. Una
modificació en la qual el nostre Grup, com suposem que ha passat amb la resta de grups
de l’oposició, ha jugat el paper de convidat de pedra, ja que mai ha estat formalment
convidat a participar-hi i, per tant, no podem donar suport a la proposta. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. 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), CiU (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 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) s'abstenen.
8. Modificació de l'acord de condicions laborals dels empleats i empleades
públiques de l'Ajuntament del Masnou
La Sra. Sílvia Folch
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit de nou a tothom. La proposta que avui presentem al Ple
de la corporació per a la seva aprovació és sobre la modificació de l’article 23.2.3 de
l’acord de condicions laborals dels empleats de l’Ajuntament del Masnou que regula el
complement de productivitat.
Aquest complement de productivitat té la finalitat de retribuir l’especial rendiment,
l’activitat extraordinària, l’interès o la iniciativa de l’empleat públic en el desenvolupament
de la seva feina.
Es va constituir la mesa de negociació, es va arribar a un acord per unanimitat respecte a
aquesta modificació d’aquest articulat, el qual queda incorporat a l’expedient que avui
presentem a aprovació del Ple. Vistos els informes del Departament de Recursos
Humans i Organització i d’Intervenció es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
següents acords.
La Sra. Sílvia Folch llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el
següent:
“Vist que l’article 23.2.3 de l’acord de condicions laborals dels empleats de l’Ajuntament
del Masnou relatiu al complement de productivitat en el seu paràgraf primer estableix:
Té com a finalitat retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària, l’interès o la
iniciativa amb què l’empleat públic desenvolupa la seva feina. Els criteris pels quals es
podrà assignar aquest complement es desenvoluparan en el si de la mesa de negociació
de matèries comunes. Amb caràcter transitori serà d’aplicació l’acord de Ple aprovat en
data 18 de desembre de 2014. Annex número VII.
Vist que el dia 17 de gener de 2017 la mesa general de negociació de matèries comunes
va iniciar els treballs per a negociar el que s’estableix a l’esmentat article 23.2.3.
Atès que els treballs per a establir uns nous criteris pels quals es podrà assignar el
complement de productivitat seran llargs i complexos, per la qual cosa no es podran
aplicar pel present exercici.
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Atès, també que la mesa general de negociació de matèries comunes té la voluntat de
millorar els criteris actuals per a la percepció d’aquest complement, per la qual cosa
s’acorda desvincular la presència del càlcul de la productivitat.
Vist que la mesa negociació per unanimitat ha arribat a un acord per a modificar l’annex
VI de l’acord de condicions per tal que pugui aplicar-se en el present exercici, i
mentrestant continuar treballant en una negociació complexa sobre els nous criteris
conforme a l’article 23.2.3, segons consta en l’acta quarta d’aquesta mesa.
Vist l’informe de Recursos Humans i Organització.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Modificar el primer paràgraf l’article 23.2.3 amb el següent redactat:
Té com a finalitat retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària, l’interès o la
iniciativa amb què l’empleat públic desenvolupa la seva feina. Els criteris pels quals es
podrà assignar aquest complement es desenvoluparan en el si de la mesa de negociació
de matèries comunes. Amb caràcter transitori serà d’aplicació l’Annex número VI.
Segon. Substituir l’annex VI de l’acord de condicions dels empleats públics de
l’Ajuntament del Masnou, pel text acordat per la mesa general de matèries comunes que
s’acompanya a l’acta quarta de la mesa de negociació, que es transcriu literalment:
“Article 1. Àmbit personal d’aplicació
Aquestes normes són d’aplicació als empleats públics de l’Ajuntament del Masnou,
sempre que
a) L’avaluació individual, periòdica i continuada del desenvolupament que se n’hagi
realitzat sigui positiva, segons els criteris establerts al present acord.
b) Que s’hagi prestat servei a l’Ajuntament del Masnou.
c) Els contractes temporals o treballs inferiors a l’anualitat si l’empleat/da treballa a
l’Ajuntament durant el període d’abonament se li retribuirà la part proporcional
corresponent al temps treballat.
d) Resta exclòs de la seva aplicació el personal eventual.
Article 2. Periodicitat de l’avaluació, determinació de la quantia i data abonament
Aquestes normes, de caràcter transitori, s’aplicaran únicament per a la productivitat de
l’exercici 2017, la qual es valorarà al gener del 2018.
La quantia anual corresponent al complement de productivitat objecte de valoració està
aprovada pel Ple de 21 de març de 2013 i correspon a la suma de la productivitat
establerta per a cada lloc de treball.
El pagament d’aquest complement es farà efectiu conjuntament amb la nòmina de febrer
de 2018.
Article 3. Factors objectes d’avaluació
Es configura amb els tres factors d’avaluació del rendiment següents, que correspondran
al 100% de la quantitat màxima individual assignada per a cada lloc de treball:
1. Interès i iniciativa
2. Activitat extraordinària
3. Especial rendiment
Aquests factors d’avaluació dels rendiment dels empleats públics es desenvolupen en els
descriptors que s’indiquen:
15

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2017000003

16 de març de 2017

FACTOR 1: Especial interès i iniciativa: Aquest factor mesura el grau de resolució i la
formulació de suggeriments i alternatives davant les dificultats o situacions crítiques, la
innovació en el desenvolupament de les tasques, el grau d’implicació, compromís,
participació i col·laboració amb les finalitats del servei públic.
FACTOR DE PRODUCTIVITAT 1 - ESPECIAL INTERÈS I INICIATIVA
Descriptor 1.1

L’empleat/da treballa amb diligència i resolució proposant
alternatives, solucions, i/o diferents enfocaments en situacions noves
i/o crítiques, dins de l’àmbit de les seves funcions.

Descriptor 1.2

L’empleat/da mostra interès per participar en processos de
perfeccionament i/o actualització a iniciativa pròpia o de l’Organització
pel desenvolupament del seu lloc de treball fet que li permet estar al
dia i portar a terme les seves tasques amb un nivell correcte.

Punts

FACTOR 2: Activitat extraordinària: Aquest factor mesura la disponibilitat i flexibilitat en
l’exercici de les funcions del seu lloc de treball per sobre de la convencionalment
establerta, la disposició a realitzar puntualment noves i/o diferents tasques de les que
habitualment es porten a terme i l’especial dedicació i/o disposició a possibles canvis i/o
prolongacions de jornada per necessitats del servei.
FACTOR DE PRODUCTIVITAT 2 – ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA
Descriptor 2.1

L’empleat/da està disposat a desenvolupar funcions i/o
tasques diferents a les que habitualment desenvolupa i
que són necessàries pel servei. Es mostra obert a noves
propostes i a formes noves de fer les coses.

Descriptor 2.2

L’empleat/da organitza els materials, equipaments,
maquinaria, eines i l’espai personal per tal de mantenir
un ordre i una intel·ligibilitat per a ell mateix i per als
altres.

Punts

FACTOR 3: Especial rendiment: Mesura la qualitat de la feina que se li encarrega en
termes d’absència d’errors i d’eficiència i economia tot utilitzant els recursos mínims
imprescindibles així com la quantitat de feina que es desenvolupa i el temps utilitzat per a
aportar a terme cada tasca.
FACTOR DE PRODUCTIVITAT 3 – ESPECIAL RENDIMENT
Descriptor 3.1

L’empleat/da és capaç de realitzar la seva feina sense
deficiències i/o mancances amb els recursos econòmics,
materials, personals, etc, imprescindibles per al seu
desenvolupament.

Descriptor 3.2

L’empleat/da és capaç de finalitzar les tasques que porta
a terme dintre dels terminis planificats per al seu
desenvolupament o inclús abans del temps límit
establert, comptant amb els recursos econòmics,
materials
i
personals,
adients
per
el
seu
desenvolupament.

Punts

Article 4. Resultat de l’avaluació
L’avaluació consistirà en relacionar cada descriptor de l’article 3 amb els següents
barems per a cada empleat/da:

16

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2017000003

16 de març de 2017

Mai o quasi mai: Si considerem que el descriptor descriu la forma
en què l’empleat/da porta a terme i aborda les tasques dins del seu
lloc de treball mai o pràcticament mai: ................................................... 0 punts
De vegades. Si considerem que el descriptor descriu la forma en
què l’empleat/da porta a terme i aborda les tasques dins del seu lloc
de treball de vegades: ............................................................................ 1 punts
Molt sovint o sempre: Si considerem que el descriptor descriu la
forma en què l’empleat/da porta a terme i aborda les tasques dins
del seu lloc de treball gairebé sempre o molt sovint: .............................. 2 punts
Sent la puntuació mínima 0 punts i la puntuació màxima 12, s’estableixen els següents
intervals de resultats:
-

Fins a 3 punts: Grau de productivitat 0: (Insuficient) = 0% assoliment
Entre 4 i 6 punts: Grau de productivitat I (Suficient) = 50% assoliment
Entre 7 i 8 punts: Grau de productivitat II (Satisfactori) = 75% assoliment
Entre 9 i 12 punts: Grau de productivitat III (Molt satisfactori) = 100% assoliment.

El percentatge d’assoliment s’aplicarà sobre el 100% de la quantitat individual assignada
per a cada lloc de treball.
Serà objecte d’avaluació amb Grau de Productivitat 0 (Insuficient) el personal que durant
el període d’avaluació hagi estat objecte de sanció disciplinària per falta greu o molt greu.
A la paga de productivitat s’aplicarà un coeficient reductor proporcional al temps no
treballat quan l’empleat o empleada municipal hagi causat baixa per incapacitat temporal i
aquesta hagi estat superior a 90 dies en el període a avaluar.
Article 5. Sistema d’avaluació
L’avaluació de l’activitat desenvolupada s’efectuarà per un dels dos sistemes següents,
d’acord amb el formulari que s’annexa al present acord:
a) Autoavaluació per part de l’empleat, seguida de l’avaluació de l’immediat superior
jeràrquic.
b) Avaluació conjunta entre l’empleat i l’immediat superior jeràrquic.
Excepcionalment, quan l’empleat no es manifesti per un dels sistemes d’avaluació
indicats, aquesta s’efectuarà directament per part de l’immediat superior jeràrquic.
En cap cas els immediats superiors jeràrquics podran objectar l’avaluació del personal al
seu càrrec.
L’empleat que finalitzi la seva relació laboral abans del moment de l’abonament, haurà de
tramitar l’avaluació en el mes que finalitzi la relació laboral per tal que li pugui ser
abonada en la quitança.
Article 6. Drets dels empleats/des
Els empleats públics se’ls facilitarà les valoracions que ha rebut i podrà fer constar les
al·legacions que consideri oportunes. La valoració realitzada pel responsable de l’àrea,
amb les al·legacions recollides seran lliurades al departament de Recursos Humans i es
donarà compte a la comissió de seguiment.
Article 7. Comissió de Seguiment
Es constitueix una Comissió de seguiment paritària amb les següents funcions:
a) Rebre informació prèvia del resultat de l’avaluació.
b) Fer el seguiment de l’avaluació.
c) Atendre reclamacions.
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d) Proposar resolució de conflictes proposant el corresponent informe.
Aquesta Comissió quedarà integrada de la forma següent:
- Per la part social: Un membre designat pel Comitè d’Empresa i un altre designat
per la Junta de Personal, amb el valor de 2 vots.
- Per l’Ajuntament del Masnou: Un empleat públic del departament de Recursos
Humans i el Regidor Delegat del departament de Recursos Humans, amb el valor
de 2 vots.
Article 8. Publicitat
Les quantitats que percebi cada empleat públic per aquest concepte seran de
coneixement públic, tant dels demés empleats de la corporació com dels representants
sindicals.”
Tercer. Publicar la modificació de l’acord de condicions.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Vull avançar que el nostre Grup votarà a favor
de la proposta bàsicament perquè ha estat votada per unanimitat per la part social i farem
confiança a l’Equip de Govern perquè pugui implementar-la. Tot i així, volem fer un
advertiment: estarem expectants i farem seguiment dels mètodes d’avaluació d’aquest
complement de productivitat, no fos cas que algú sentís la temptació de premiar o
castigar els treballadors o treballadores en funció d’altres criteris que no s’esmenten en el
quadre de valoració.
I també voldríem fer-li el suggeriment a l’Equip de Govern del disseny d’un mètode
d’avaluació igualment efectiu dels empleats i empleades vers els seus caps que entenem
que també són treballadors i empleats públics i, per tant, també mereixedors d’aquest
complement de productivitat. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Em sembla que una cosa és que hi hagi una sanció disciplinaria on en alguns casos
greus o molt greus pot comportar una suspensió de salari de treball per uns dies. I l’altra,
molt diferent, és el fet d’haver estat sancionat o sancionada comporti, a més, perdre el
dret al complement de productivitat i més quan aquest complement ve avaluat per tres
factors com són: un, especial interès i iniciativa; dos, activitat extraordinària i tres,
especial rendiment, que poden no tenir res a veure amb el motiu o motius de la sanció i
que penso que, alhora, pot convergir que una treballadora compleixi el 100 % dels tres
factors però hagi estat sancionada per algun altre motiu que res tingui a veure. A mi em
sembla, ho veig com un doble càstig, una doble sanció. Per això, tot i que votaré a favor
d’aquesta proposta perquè les organitzacions sindicals s’han posat d’acord i hi ha estat
d’acord, demanaria que en algun moment es pogués revisar aquest punt per evitar ser
injustos. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyora Folch, té la paraula.
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La Sra. Sílvia Folch
Sí, gràcies. Només per contestar ràpidament la Sra. Crespo respecte al fet que
controlaran o vetllaran perquè aquests factors que hem establert siguin escrupolosos.
Entenc, en la metodologia, que aquests factors no han canviat respecte a la proposta
anterior. Per tant, entenc que ho està fent des de fa ja dos anys. Respecte si els caps
també tenen dret a cobrar la paga de productivitat, és que també la cobren i també són
avaluats; per tant, no hi ha cap problema.
Respecte a la Sra. Miras, que interpreta que hi ha una doble sanció, és la seva
interpretació. Aquest acord, com deia, s’ha negociat a la mesa de negociació on hi ha
representants dels treballadors de tots els sindicats presents a l’Ajuntament. Entenc que
ells també vetllen perquè no succeís aquesta qüestió que a vostè li preocupava, és un
punt quan nosaltres estem negociant, són molts els aspectes que es negocien a la mesa i
els acords quan es prenen per unanimitat és que les parts estan conformes en el
contingut. Nosaltres també estem conformes en aquest contingut i les parts sindicals
també estan conformes en aquest contingut. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sembla que la senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Només un dubte, senyora Folch. Jo no he sabut trobar en el reglament en quin article es
parla del sistema d’avaluació dels caps. Jo només he llegit en l’article 5 el sistema
d’avaluació i parla que l’avaluació es farà per part de l’empleat i l’avaluació, a més a més,
es farà conjunta entre l’empleat, l’immediat superior jeràrquic, però qui avalua l’immediat
superior jeràrquic i cap a dalt? És una pregunta.
La Sra. Sílvia Folch
Tothom, en aquest Ajuntament, té un superior immediat, jeràrquic. En últim terme, el de
dalt de tot, diguem-ne, és el de gerent de l’Ajuntament i el gerent, alhora, l’avalua
l’alcalde. Tothom està avaluat.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 1 vot en contra.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C's (3 regidors), la
Sra. Sandra Miras (CUP-PA), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1
regidor) hi voten a favor.
La Sra. Laia Noy (CUP-PA) hi vota en contra.
9. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió d'ajuts
econòmics individuals de caràcter social, a atorgar pel procediment de
concurrència competitiva
La Sra. Meritxell Blanch
Gràcies, alcalde. Bona nit. Volia explicar que les bases específiques regulen les
condicions de concessió de les diferents tipologies d’ajuts econòmics individuals de
caràcter social que atorga l’Ajuntament del Masnou. Aquests ajuts es concedeixen en
virtut de les competències que li són pròpies en matèria d’atenció immediata a persones
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en situació o en risc d’exclusió social, amb especial atenció a la infància, amb l’objectiu
de garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania, mantenir-ne l’autonomia personal,
promoure el desenvolupament dels seus drets i garantir l’equitat i la cohesió social del
municipi. Les tipologies d’aquests ajuts individuals són les següents:
1. Ajut per a l’adquisició de llibres i material escolar.
2. Ajuts per a l’escolarització a les escoles bressol municipals i també per al menjador
d’aquestes escoles.
Aquests ajuts de caràcter social aniran a càrrec de les aplicacions del pressupost
municipal de despeses que indiqui l’acte de la convocatòria i serà d’acord amb les
disponibilitats pressupostàries i amb la dotació que se’n derivi. El crèdit inicial disponible
es podrà ampliar amb subjecció a la normativa vigent. Les persones beneficiàries han
d’estar empadronades al municipi de Masnou en el moment de presentació de la
sol·licitud, presentar-la en el termini i forma establerts, que el nivell de renda mensual brut
de la unitat familiar no superi els 3.500 €, no rebre cap altra ajut pel mateix concepte si el
seu import sumat als ajuts regulats en aquestes bases específiques supera el cost del
concepte subvencionat.
Pel que fa a l’ajut d’adquisició de llibres i de material escolar, aquestes persones
beneficiàries han de ser alumnes d’un centre d’educació infantil primària o secundària i
acreditar, si és possible, la participació en el programa de reutilització de llibres sempre
que el seu centre el realitzi.
Pel que fa als ajuts d’escolarització d’escoles bressol municipals, els beneficiaris han de
ser alumnes d’aquests centres i en el cas del menjador també han d’utilitzar aquest servei
amb caràcter fix.
Dit això, atès que l’Ajuntament del Masnou valora la necessitat de realitzar una
convocatòria d’ajuts econòmics de caràcter social a atorgar pel procediment de
concurrència competitiva. Vist l’informe de la cap d’Acció Social en el qual es proposa
l’aprovació d’aquestes bases i vist el dictamen favorable de la comissió informativa, es
proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:
La Sra. Meritxell Blanch llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el
següent:
“Atès que l’Ajuntament del Masnou valora la necessitat de realitzar una convocatòria
d’ajuts econòmics individuals de caràcter social a atorgar pel procediment de
concurrència competitiva.
Vist l’informe de la Cap d’Acció Social, de data 17 de febrer de 2017, en el qual es
proposa l’aprovació de les bases específiques que regulen la concessió d’ajuts
econòmics individuals de caràcter social, a atorgar pel procediment de concurrència
competitiva per al present exercici.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment les bases que regulen l’atorgament d’ajuts econòmics
individuals de caràcter social, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva,
segons el text que s’adjunta com Annex I als presents acords.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases que regulen
l’atorgament d’ajuts econòmics individuals de caràcter social, a atorgar pel procediment
de concurrència competitiva, per un termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin
20

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2017000003

16 de març de 2017

presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i al portal web de transparència
municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del
dia de la publicació de l’anunci al BOPB.
L’expedient es podrà consultar al departament d’Acció Social de l’Ajuntament del
Masnou, situat a l’Edifici Roger de Flor, carrer Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou
(Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament.
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, les bases que regulen l’atorgament d’ajuts econòmics
individuals de caràcter social, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva que
ara s’aproven inicialment quedaran aprovades definitivament sense necessitat de cap
tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.”
Dit això, vull dir que hi havia una esmena viva per part d’ICV i aquesta esmena ha quedat
també afegida a les bases que avui es presenten.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Entenc que no queda cap esmena viva? Sí, una esmena viva, endavant.
La Sra. Laia Noy
Sí, una esmena que vam proposar a comissió informativa. L’esmena que proposàvem és
incorporar la paraula públic en el punt tercer de les bases que fa referència a les
persones beneficiàries, apartat segon, per als ajuts per a l’adquisició de llibres i material
escolar, les persones beneficiàries han de; el 2.1 era ser alumnes d’un centre, en aquest
punt hi incorporaríem públic d’educació infantil, primària o secundaria.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la ponent, senyora Blanch.
La Sra. Meritxell Blanch
Aquesta esmena no s’acceptaria, tal com es va dir a comissió informativa, perquè
considerem des del Govern que quedarien exclosos els alumnes de les escoles
concertades i nosaltres creiem en la llibertat d’elecció de centre escolar per part de les
famílies, sense fer distinció d’entre els alumnes. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, si els sembla passem a la votació de l’esmena.
El president sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 14 vots en contra, 2 vots a favor i 4 vots
d’abstenció.
Votació:
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C’s (3 regidors) i PP
(1 regidor) hi voten en contra.
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) s’abstenen.
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El Sr. Jaume Oliveras
Ara sí que obrim el torn d’intervencions, senyora González té la paraula.
La Sra. Mònica González
Gràcies, bona nit. El nostre vot és favorable en aquesta proposta. Els ajuts de caràcter
social no es poden aturar per la burocràcia, però atès que és un tema a millorar des del
nostre parer i per la manca de temps que vam tenir per estudiar les propostes detallades
que vam passar amb una proposta d’esmenes a l’Equip de Govern, ens comprometem a
parlar en la propera edició dels ajuts prèviament i valorar de fer incorporar algunes de les
modificacions que vam estar treballant que es van quedar a la taula. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Ara sí, senyor Màxim Fàbregas té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbrega
Amb la seva vènia, senyor alcalde. Nosaltres votarem a favor de la proposta i ho farem
perquè el Govern ha acceptat la pràctica totalitat de les esmenes que ha presentat el
nostre Grup. Unes esmenes que milloren la proposta del Govern, que afavoriran les
famílies destinatàries d’aquests ajuts i que passo a comentar breument.
La primera consisteix a augmentar, de 3.000 € a 3.500 €, els ingressos bruts mensuals de
la unitat familiar que s’estableixen com a límit per poder optar als ajuts, la qual cosa
permetrà que més famílies del Masnou puguin aconseguir aquests ajuts.
La segona consisteix a modificar els criteris d’atorgament dels punts que després, en
funció dels ingressos de les famílies, serveixen per fixar l’import de l’ajut que s’atorgarà. I
hem acordat amb el Govern passar de 4 a 5 els trams que fixaran aquest import, amb la
qual cosa aconseguirem que la distribució dels ajuts sigui més equilibrada i més justa que
la proposta que es feia inicialment.
I la tercera i darrera, que és a la que ha fet referència la regidora, permetrà augmentar
l’import dels ajuts que rebin les famílies beneficiàries, essent aquest augment del 30 %
per als alumnes d’educació infantil, del 18,5% per als alumnes de primària i del 20 % per
als alumnes de secundària.
Volem agrair a les regidories de Serveis Socials i Ensenyament la voluntat i la flexibilitat
que han posat en pràctica per arribar a aquest acord, un acord que afavorirà més i a més
famílies del Masnou, precisament a aquelles que més ho necessiten.
Un acord pel qual ens felicitem i que demostra que, en moltes ocasions, l’única diferència
entre aconseguir-ho o no fer-ho és tan sols intentar-ho. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la CUP, alguna intervenció? Senyora Noy, té la paraula.
La Sra. Laia Noy
Tot i que no s’accepta la paraula, hi votarem a favor.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs, senyora Meritxell Blanch si vol tancar.
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La Sra. Meritxell Blanch
Sí, res. Doncs que realment des del Govern intentem treballar per al benefici dels
ciutadans i creiem que incorporant aquestes esmenes era un benefici per tots plegats.
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem a la votació de la proposta.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple per 20 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C's (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
10. Aprovació del Pla d'accions 2017 del Pla municipal de prevenció de
drogodependències 2015-2019
El Sr. Albert Alfaro
Moltes gràcies, senyor alcalde. Primer de tot voldria fer una mica d’explicació del que es
porta a Ple amb aquesta proposta.
El Pla d’accions 2017 penja del Pla municipal de prevenció de drogodependències que es
va aprovar just al final del mandat anterior, a l’abril del 2015. Té aquest període sencer
del 2015-2019, en el qual ara mateix estem en el període 2017. Amb aquest Pla el que
s’aprovava era fer per cada any un Pla d’accions o sigui, a part que el Pla municipal
portava una sèrie d’objectius, una sèrie d’àmbits a plantejar i a treballar, cada pla d’acció
anualment porta associat una sèrie d’accions a cada àmbit per tal de portar a terme i
assolir els objectius del Pla municipal.
Aquest Pla municipal 2017 s’ha fet a partir de la reunió del grup motor d’aquest pla
municipal, en el qual el que s’ha fet a partir de la valoració del 2015 i 2016, és fer una
proposta de pla d’accions que dona cobertura a tot el que serien els diferents àmbits que
està incorporat al pla i, sobretot, amb una especial atenció en els grups de risc de tot
l’àmbit del tema de drogodependències i, sobretot, amb especial atenció a la prevenció.
També el que volia explicar és que s’ha treballat unes esmenes amb el Grup d’ICV-EUiA,
en el qual hi ha hagut una sèrie de coses, matisos, propostes de millora i una miqueta de
millorar el que seria l’avaluació de la memòria i del Pla per tal de fer una millor avaluació
de les tasques que es fan cada any, que el Govern incorpora aquesta demanda per tal de
portar-les endavant les properes memòries i els propers plans d’accions. També s’han fet
unes demandes d’incorporar en el grup motor el Projecte Home. Ja sabem que és una
entitat que està vinculada a Montgat, on té una proposta molt interessant i amb el qual
tenim conveni, l’Ajuntament del Masnou. Aquesta demanada és de l’última reunió de grup
motor i ja s’està portant a terme, que va ser la setmana passada, en la qual ens vam
reunir i es va incorporar aquesta demanda i també estudiar certes, bé, millores en el
Projecte Home, com per exemple la incorporació del que seria, dins del conveni del
programa temps, en el qual s’ha d’estudiar i s’ha de veure si podem, en Projecte Home,
millorar les col·laboracions i mirar si podem buscar algun tipus de millora en el conveni
que tenim actualment.
També vull agrair a ICV una proposta que ha fet, a part de la prevenció, que és objecte
del pla, una especial menció amb el tema de l’atenció a familiars de drogodependents,
intentar crear un protocol per tal de millorar i oferir els recursos corresponents perquè
aquestes famílies no es trobin tan soles en el moment en què hi ha una problemàtica
d’aquest tipus, que és tan colpidora i tan important i que en aquest cas l’Ajuntament ha
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d’oferir aquests recursos a la ciutadania. Per tot això i l’explicació, es proposa al Ple de la
corporació l’adopció del següents acords:
El Sr. Albert Alfaro llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el
següent:
“Atès que en data 22 d’abril de 2015, el Ple Municipal va aprovar el II Pla Municipal de
Prevenció de Drogodependències 2015-2019 (PMPD 2015-2019).
Atès que en el mateix Ple es va acordar que la Comissió Informativa de Comunitat i
Persones, seria la comissió política encarregada del seguiment d’aquest Pla i que una de
les seves funcions és aprovar el Pla d’acció anual, segons la proposta de la Comissió
tècnica.
Atès que el grup motor del PMPD 2015-2019 ha elaborat el Pla d’Accions 2017, tenint en
compte l’avaluació realitzada del Pla d’accions 2015-2016 i els resultats del treball
realitzat juntament amb la comissió tècnica.
Vist el Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències 2015-2019.
Vist el document Avaluació del Pla d’accions 2015-2016 (Memòria).
Vist el document Pla d’Accions 2017.
Vist l’informe de la Tècnica de Salut Pública de data 26 de gener de 2017, de justificació
de l’aprovació del Pla d’Accions 2017 del Pla Municipal de Prevenció de
Drogodependències 2015-2019.
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:
Únic. Aprovar el Pla d’Accions
drogodependències 2015-2019.”

2017

del

Pla

Municipal

de

Prevenció

de

El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Alfaro. Hi hauria intervencions, senyora González, té alguna
intervenció?
La Sra. Mònica González
Gràcies. Sí, només una petita intervenció i és esmentar que una vegada vam revisar tota
la documentació vam fer un prec al regidor sobre uns dubtes, bàsicament, i uns
suggeriments de recuperar certs aspectes que en la memòria s’havien declarat, que no
s’havien practicat durant el temps que s’havia posat en marxa el programa. I les
explicacions que ens van donar van ser prou satisfactòries, tenint en compte que en
alguns casos estàvem parlant de manca pressupostària, manca de diners i, en altres
casos, hi havia una diferència amb el tema de competència, a qui pertanyia posar en
marxa una activitat o una acció del pla. Ens donem per satisfets amb la resposta i agraïm
la seva col·laboració i el nostre vot serà favorable.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula, endavant.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup votarà a favor del Pla d’accions per a l’any 2017
corresponent al PMPD del Masnou. I, com en el punt anterior, ho farem perquè, tal com
comentava el regidor de Salut Pública, el Govern ha acceptat pràcticament la totalitat de
les 20 esmenes que nosaltres hem presentat a la proposta inicial.
Des del primer moment volem ressaltar que hem gaudit de la voluntat de col·laboració de
la Regidoria de Salut Pública que, a petició del nostre Grup, ja el mes passat va acceptar
ajornar el debat del Pla d’accions per fer-nos possible estudiar i analitzar les seves
propostes amb temps suficient.
Aquest ajornament ens ha permès treballar el tema a fons i poder comptar amb la
col·laboració i l’experiència de familiars de persones afectades pel consum de drogues.
Així, després de rebre per part de la Regidoria de Salut Pública les respostes exhaustives
a un seguit de preguntes que prèviament li havíem fet arribar, vàrem preparar un conjunt
de 20 esmenes al Pla d’accions i, també, unes propostes complementàries de cara al
contingut i elaboració de la memòria d’aquest Pla d’accions i els dels anys vinents. A
banda de l’intercanvi de correus electrònics, hem mantingut dues reunions amb el regidor
i la tècnica de Salut Pública en les quals, i des del primer moment, va quedar palesa la
mútua voluntat de col·laboració.
Una voluntat que, com deia a l’inici, s’ha traduït amb la incorporació de la pràctica totalitat
de les nostres propostes, per la qual cosa ens felicitem, ja que, amb aquestes
modificacions, les principals beneficiades són les persones destinatàries del Pla.
Em refereixo a les famílies dels nois i noies en edat d’escolarització (primària, batxillerat,
cicles formatius, CFPAM i CO Maricel) a les quals es dota de recursos per treballar
l’atenció a la prevenció de la drogodependència.
I també es beneficiaran de les modificacions acordades, i volem ressaltar aquest fet, al
qual ha fet esment també el regidor, aquelles famílies del Masnou que, malgrat la
prevenció, tenen algun familiar afectat per problemes de drogodependència.
No esmentaré el contingut de totes les esmenes, però sí que vull comentar els aspectes
més importants que s’hi preveuen.
Hem afegit dos objectius del Pla d’accions que ens semblen importants: El primer, posar
a l’abast de les persones dependents el màxim d’informació sobre tots els recursos que hi
ha per poder atendre la seva dependència i, el segon, vetllar perquè es compleixi la
normativa que regula la promoció, venda i consum de les diferents substàncies
addictives.
I, per aconseguir aquests dos objectius, hem afegit dues fitxes d’actuació al Pla d’accions.
Una, que obliga a realitzar un protocol d’atenció a les persones dependents i a les seves
famílies, i una altra destinada a realitzar controls periòdics als punts de venda de
drogues, fent especial èmfasi en la necessitat de detectar i evitar la dispensació de
drogues a menors.
Hem introduït millores en els mecanismes de coordinació dels principals agents implicats
en el Pla: grup motor, comissió tècnica i comissió d’educació.
Hem afegit indicadors que permetran una avaluació més acurada de les accions
realitzades i, també amb el mateix objectiu, hem acordat afegir, als instruments
d’avaluació, enquestes adreçades directament a les persones destinatàries de les
actuacions, incloent-hi l’alumnat.
Hem acordat fer el màxim de difusió, a través de les xarxes socials, de totes les accions i
informacions relacionades amb el Pla d’accions.
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I, finalment, de cara a la futura avaluació del Pla d’accions 2017 i posteriors, hem
demanat i tenim el compromís de la Regidoria, que es tinguin en compte un seguit de
propostes que entenem que serviran per millorar tant les actuacions a fer com la posterior
memòria del Pla.
Creiem, doncs, que totes aquestes modificacions contribueixen a aconseguir els dos
objectius que, a l’inici del nostre treball conjunt, vaig exposar a la Regidoria de Salut
Pública. El primer, aconseguir que el Pla municipal de prevenció de drogodependències i
els seus plans d’accions anuals fossin quelcom més que un seguit de declaracions
escrites de bones intencions i esdevinguessin eines útils per a les famílies del Masnou.
I, el segon, aconseguir que, tot i que el Pla és un Pla de prevenció de
drogodependències, els plans d’accions incorporin cada any accions destinades a
atendre les persones que, malgrat la prevenció i per una o altra raó, han esdevingut
drogodependents i també les seves famílies (que són les més directament afectades per
aquesta problemàtica).
Aquests dos objectius han estat clarament compartits per la Regidoria de Salut Pública i
això ha facilitat l’acord aconseguit. Un acord pel qual, sincerament, crec que ens hem de
felicitar i que ha estat possible gràcies a la voluntat d’ambdues parts, al suport i la
col·laboració de familiars de persones afectades per les drogues i, també, d’un dels
agents del Pla, Projecte Home, amb qui vàrem mantenir una reunió de treball que ens va
permetre adquirir més informació i coneixement respecte d’aquesta problemàtica i dels
recursos existents per afrontar-la.
Nosaltres volem agrair públicament aquests suports i deixar-ne constància, volem
estendre aquest agraïment al regidor de Salut Pública per la seva implicació i, al mateix
temps, li demanem que faci arribar a la tècnica de la seva regidoria el nostre
reconeixement per la seva important col·laboració i implicació en la tasca realitzada.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyor Avilés, té la paraula.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Per anunciar que el nostre vot serà favorable a l’aprovació
d’aquest punt. En definitiva, compartim principalment la majoria dels objectius i ens
alegrem que podem tenir un Pla renovat i que pugui posar en funcionament la majoria de
les activitats que s’hi preveuen. L’únic que sí que li demanaríem, que jo crec que va ser
unànime, la petició a la comissió informativa, és que intentéssim avançar amb els
indicadors, mesuradors de l’efectivitat, eficàcia o utilitat del Pla. En definitiva, sabem que
farem moltes actuacions, que realitzarem una tasca prou important en aquesta matèria,
però demanem que l’Ajuntament intenti incorporar en la mesura del possible indicadors
que realment aquest tasca està servint per reduir el consum de drogues al municipi i
reduir, doncs, les persones que es veuen afectades per aquesta malaltia, i això sense
indicadors exteriors i en alguns casos que tindran administracions supramunicipals,
doncs, serà difícil autoavaluar el Pla en aquest sentit.
Per tant, doncs, felicitats pel Pla proposat i aprovat, en principi s’aprovarà, suposem que
per unanimitat, i els demanem que, si us plau, avancin en aquests indicadors per poder
tenir més informació. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del ponent?
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El Sr. Albert Alfaro
Moltes gràcies. Com deia el senyor Frans Avilés, és una de les nostres, diguéssim,
treballs que hem de fer, tant els indicadors quantitatius com els qualitatius, crec que són
molt importants, també amb el treball que hem fet amb el Màxim Fàbregas, també hem
incidit de buscar, d’intentar la part qualitativa que serien els tallers. No quedar-nos només
en la part, diguéssim, quantitativa, de nombre d’assistents de cara a les activitats o el que
seria el nombre de població al qual va dirigida aquestes accions sinó també anar una
mica amb els indicadors de qualitat i els qualitatius per tal de buscar alguna cosa més
que no només números.
Per acabar, volia agrair als diferents grups municipals que votin a favor d’aquesta
proposta i, especialment, tant al PSC amb les seves reflexions i amb ICV pel seu treball,
diguéssim constant, i que l’encoratjo a tornar a repetir a les següents qüestions que ens
pertoquin. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem a la votació del punt.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple per 20 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C's (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
11. Liquidació de les millores ofertes del contracte "servei de manteniment i neteja
dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, esporga i tractament
fitosanitari de l'arbrat i la seva pròrroga"
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. En relació amb les millores ofertes durant el 4t any de contracte
del servei de manteniment i neteja de parcs, jardins municipals, parterres talussos i
jardineres, esporga i tractament fitosanitari de l'arbrat, la tècnica auxiliar de Paisatge ha
emès un informe en data 24 de febrer de 2017. Un informe que es transcriu literalment,
no el llegiré tot perquè és molt llarg, però bàsicament diu que el dia 19 de juliol del 2012
el Ple de l’Ajuntament va acordar, entre altres coses, adjudicar el contracte del servei de
manteniment i atesa de parcs, jardins municipals, jardineres parterres, talussos així com
l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat municipal a l’empresa UTE jardineres
del Masnou, formada per les societats Gruporaga SA i Innovia Coptalia SAU.
La vigència d’aquest contracte era de quatre anys, a partir de l’1 d’octubre del 2012 amb
una possibilitat de pròrroga o de dues pròrrogues anuals obligatòries per part de
l’adjudicatari. En data 25 de maig de 2016, l’UTE va sol·licitar la possibilitat que
l’esmentat contracte fos cedit de l’UTE Jardines Masnou, a la societat Innovia Coptalia,
que era una part de les dues empreses que formaven l’UTE. Un cop aprovada la cessió
d’aquest contracte, el 17 d’octubre de 2016, es va signar l’addenda per formalitzar la
cessió de la titularitat del servei de manteniment dels parcs i jardins.
Una de les clàusules d’aquest contracte estipula les millores vinculades a aquest
contracte que, en concret, fa referència a l’esporga de 5.350 arbres, també dedicar
recursos econòmics a la millora de la xarxa de reg, dedicar recursos econòmics a la
reposició de planta, també fer tractaments fitosanitaris preventius i curatius. Dedicar
recursos econòmics també a la reposició d’arbres i arbustos, dedicar recursos materials
per a la conservació de les gespes i prats i dedicar recursos addicionals en personal amb
500 hores d’oficial de jardineria i 600 hores d’auxiliar de jardineria.
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Bé, vull comentar que la conclusió d’aquest informe que emet la tècnica de paisatge
responsable del contracte es resumeix en una taula en què quantifica el balanç entre les
millores, diguem-ne, que ha portat a terme l’empresa i les que manquen per executar.
Llavors, hi ha conceptes pels quals l’Ajuntament ha rebut més del que estava ofert a les
millores i hi ha conceptes en què és el contrari. En concret, els conceptes pels quals
l’empresa ha fet més del que estava en l’oferta és tema de poda d’arbrat i en tema de
reposició d’arbres. En total, són uns 48.000 € i, després, per altres conceptes pels quals
l’empresa ha fet menys del que hi havia a l’oferta són en temes de reparació de la xarxa
de reg, reposició de planta, conservació de gespes i prats i el tema d’hores de
treballadors jardiners, ja siguin auxiliars o jardiners. Per tant, la conclusió és que resta
pendent una disposició econòmica de 16.241,36 € en concepte de les millores no
executades durant els quatre anys de contracte. Resta també pendent la presentació d’un
inventari de reg per part d’UTE Jardines del Masnou. Vist el dictamen favorable de la
comissió informativa, per tot el que he exposat es proposa al Ple de la corporació local
l’adopció dels següents acords:
El Sr. Joaquim Fàbregas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el
següent:
“En relació a les millores ofertades durant el 4t any de contracte del servei de
manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres,
esporga i tractament fitosanitari de l'arbrat, la tècnica auxiliar de Paisatge ha emès, en
data 24 de febrer de 2017, un informe que transcrit literalment diu:
1. “En data 19 de juliol de 2012, el Ple de l’Ajuntament va acordar, entre d’altres,
l’adjudicació del contracte del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins
municipals, jardineres, parterres i talussos, així com l’esporga i els tractaments
fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, a UTE Jardines Masnou (formada per
les societats Gruporaga S.A.i Innovia Coptalia S.A.U) per import de 1.510.407 €, IVA
exclòs.
2. En data 25 de setembre de 2012, es va signar el contracte de serveis de manteniment
i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, així com
l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, entre la
UTE Jardines Masnou i l’Ajuntament del Masnou. La vigència del mateix és de quatre
anys, a comptar des l’1 d’octubre de 2012, amb la possibilitat de dues pròrrogues
anuals, obligatòries per l’adjudicatari.
3. En data 25 de maig de 2016, s’ha presentat un escrit conjunt per part del Sr. (.../...),
com a representant legal de la UTE Jardins Masnou, adjudicatària del contracte de
serveis de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i
jardineres, així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del
Masnou, i pel Sr. (.../...), en representació de la societat Innovia Coptalia S.A.U, pel
qual sol·liciten l’autorització de la cessió de l’esmentat contracte adjudicat a la UTE
Jardines Masnou per acord de Ple de data 19 de juliol de 2012, a favor de la societat
Innovia Coptalia S.A.U.
Juntament amb l’escrit, es presenten diferents documents per acreditar que l’empresa
cessionària compleix amb els requisits de classificació i solvència requerits.
4. En data 17 d’octubre de 2016, se signa l’addenda per formalitzar la cessió de la
titularitat del serveis de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres,
talussos i jardineres, així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del
municipi del Masnou entre l’Ajuntament i l’empresa Innovia Coptalia S.A.U
5. En la clàusula vuitena del contracte administratiu l’adjudicatari es va comprometre
anualment a:
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Esporgar 5.350 arbres. Les característiques dels arbres a esporgar i la tipologia
d’esporga s’especifiquen en el plec de clàusules tècniques i en les millores
presentades per l’empresa adjudicada.
Dedicar els recursos econòmics a reparació i/o millora de la xarxa de reg
següents: 10.500€.
Dedicar els recursos econòmics a reposició de planta següents: 4.000 €.
Fer tractaments preventius i/ o curatius per al morrut de la palmera a tots els
exemplars en els que es pugui accedir fàcilment a l’ull de la palmera, a peu dret o
amb una escala, i a 25 exemplars de grans dimensions.
Dedicar els recursos econòmics per a la reposició d’arbres i arbustos següents:
4.000 €.
Dedicar els recursos materials per a la conservació de gespes i prats següents:
3.500 €.
Dedicar els recursos addicionals de personal següents:
 500 hores d’oficial de jardineria i 600 hores d’auxiliar de jardineria.
Aquestes hores es prestaran segons indicacions dels serveis tècnics de
l’Ajuntament.
 Dos auxiliars jardiners de cap de setmana a temps complet.
 Un cap de servei amb dedicació de mitja jornada.

6. En data 13 de gener de 2015 la tècnica auxiliar de paisatge va emetre informe relatiu
a la justificació de les millores del tercer any de contracte.
7. En data 30 de setembre de 2016, es va donar per finalitzat el contracte de serveis de
manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres,
així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, a
no ser que el Ple de l’Ajuntament acordi prorrogar anualment el servei, fins a un
màxim de 2 anys.
8. En data 28 de novembre de 2016 la senyora (.../...), en representació de Grupo Raga
S.A fa entrega del document de justificació de les millores 2015-16 corresponents l
4art any de contracte del servei de jardineria vigent.
9. En resposta a aquesta instància, i cessió de la documentació, s’emet informe tècnic.
Fonaments de dret
1. Articles 9, 23.3, 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
2. Contracte del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, talussos i
jardineres així com de l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del Masnou.
Conclusions


Esporga: Per necessitats del servei i atès que la tala d’arbres no està
contemplada al present contracte, ni en cap altre vigent, es va acordar en una
reunió entre l’Ajuntament i l’empresa UTE Jardines el Masnou, que per a cada tala
d’arbre mort, equivaldria a quatre arbres a restar del còmput total de l’esporga.
Per aquesta campanya es van esporgar 6.174 arbres sobrepassant 824 arbres
que no entraven per contracte.
Degut a que al contracte no hi ha un llistat de preus unitaris es va considerar
adient acudir a la quantificació econòmica d’aquests treballs. Per tal que fos un
valor de mercat, es va consultar la base de dades de l’ITEC (Institut de la
tecnològia de la construcció de Catalunya). El preu que marca per l’esporga és de
45,94€.
Quedant un total de 37.854,56€ a favor de l’empesa.
Tenint en consideració aquestes observacions, es dóna el vist i plau a l’esporga.
29

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou



Sessió núm. PLE2017000003

16 de març de 2017

Xarxa de reg: L’empresa ha presentat una justificació econòmica per un valor de
2.341,90 € per a la dedicació dels recursos econòmics a la reparació i/o millora de
la xarxa de reg.
Resten pendents 25.653,49 € que passen a incorporar-se al pressupost de les
millores del 2016 (1a pròrroga).



Reposició de planta: L’empresa ha presentat una justificació econòmica per un
valor de 1.612,96 € destinats a la reposició de planta. Cal restar d’aquesta partida
160,33 € que correspon a les plantes comprades per la intervenció de Nadal. Es
considera que s’han destinat 1.452,62 €.
Resten pendents 5.038,88 € que passen a incorporar-se al pressupost de les
millores del 2016 (1a pròrroga).

 Reposició d’arbres i arbustos: S’han justificat 5.788,31 €. En la justificació
presentada només s’accepten 5.342,06, i es desestimen 446,25€ que corresponen
a l’actuació especial de Nadal.
En aquesta millora, hi havia un saldo a favor de l’empresa de 8.922,43 € que junt
als 1.342,06 € d’aquest any, resten pendents 10.264,49 € a favor de UTE Jardines
el Masnou.


Tractaments preventius i curatius de les palmeres: No presenten justificació.

 Conservació de gespes: Referent a la justificació del tractament de gespes es
dóna per vàlid l’import proposat tenint present que s’hi han destinat 307,07 €.
Tenint en compte l’acumulat de l’any anterior, hi ha una diferència de 9.574,23€ a
favor de l’Ajuntament.
 Hores addicionals de personal: Es fa la següent observacions.
De les 500 hores d’oficial de jardineria se’n accepten 8, que corresponen a
la dedicació que va tenir l’encarregat durant la festa major.
De les 600 hores d’auxiliar de jardineria se’n accepten 440 h.
No s’accepta la cobertura d’incidències del Sr. (.../...) ni les suplències per
vacances, baixes o assumptes propis del personal.
Taula resum de les millores acceptades del 4art any de contracte:
Millora

Ofertat

Utilitzat

Quantificat*

Balanç 15-16

1

Poda arbrat

5350

6174

45,94€

-37.854,56€

2

Reparació i/o millora Xarxa de reg

10.500,00 €

2.341,90 €

2.341,90 €

3

Reposició de planta

4.000,00 €

1452,62 €

1452,62 €

4

Tractaments preventius i curatius palmeres

25,00

0,00

25

5

Reposició d'arbres

4.000,00 €

5.342,06 €

-1.342,06€

6

Conservació de Gespes i prats

3.500,00 €

307,07 €

307,07 €

7

Recursos addicionals - Hores d'oficial

500

8

492h

8

Recursos addicionals - Hores d'auxiliar

600

440

160h
TOTAL

-29.103,43

Donat que quedaven romanents d’anys anteriors, es mostra a continuació la següent
taula de les millores acceptades incloent el que quedava pendent:
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Millora

Ofertat

Utilitzat

1

Poda arbrat

5350

6174

2

Reparació i/o millora Xarxa de reg

10.500,00 €

2.341,90 €

17.495,39

25.653,49 €

3

Reposició de planta

4.000,00 €

1452,62 €

2.491,50 €

5.038,88 €

4

Tractaments preventius i curatius palmeres

25,00

0,00

5

Reposició d'arbres

4.000,00 €

5.342,06 €

- 8.922,43 €

6

Conservació de Gespes i prats

3.500,00 €

307,07 €

6381,30 €

0,00
- 10.264,49€
10.264,49 €
9.574,23€ €

7

Recursos addicionals - Hores d'oficial

500

8

811,5

1303,5h €

8

Recursos addicionals - Hores d'auxiliar

600

440

156

316,00h €

anterior
0

Balanç 15-16
-37.854,56€

La següent taula quantifica i fa el balanç de les millores acceptades incloent el romanent
d’anys anteriors:

1
2
3

Millora
Poda arbrat
Reparació i/o millora Xarxa de reg
Reposició de planta

4

Tractaments preventius i curatius palmeres

5

Reposició d'arbres

Ajuntament
824Uts

45,94€/Ut

UTE
-37.854,56

25.653,49
5.038,88 €
25
- 10.264,49€

6

Conservació de Gespes i prats

7

Recursos addicionals - Hores d'oficial

1303,5h

15,25€/h

19.878,37€

8

Recursos addicionals - Hores d'auxiliar

316,0h

13,34€/h

4.215,44€

9.574,23€

64.360,41€

Balanç
Total

-48.119,05€

16.241,36€

Resta pendent una disposició econòmica de 16.241,36€ en concepte de les millores no
executades durant els 4 anys de contracte.
Resta també pendent, la presentació de l’inventari de reg per part de UTE Jardines el
Masnou.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar les modificacions de les millores negociades entre l’Ajuntament i
l’empresa UTE Jardines El Masnou.
Segon. Aprovar la liquidació de les millores realment efectuades en el període
2015/2016, segons el detall que consta a l’informe tècnic abans transcrit.
Tercer. Requerir l’execució de les millores pendents per import de 16.241,36 €, i que
s’hauran d’executar abans del 31 de juliol de 2017.
Quart. Concedir un termini d’audiència a l’expedient de 10 dies hàbils comptats des de
l’endemà de la notificació del present acord.
Cinquè. Advertir que en el cas que no s’executin les millores pendents abans del 31 de
juliol de 2017, es podrà no concedir la pròrroga del contracte i exigir-ne el seu compliment
amb càrrec, si s’escau, a la garantia del contracte.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Quim Fàbregas. Senyor Suñé.
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El Sr. Ernest Suñé
Bon vespre. Jo, tal com vaig avançar a la Junta de Portaveus, el nostre Grup demana la
retirada d’aquesta proposta per la nostra disconformitat, atès que la proposta genera un
incompliment de les obligacions derivades del contracte; un incompliment per part de
l’Ajuntament i per part de l’empresa a l’haver estat resolts uns compromisos que va
adquirir l’empresa concessionària d’una forma que nosaltres no estem d’acord.
Segons els plecs de clàusules administratives, dins de les obligacions de l’adjudicatari
s’estipula que, en cas d’incompliment, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte o imposar
sancions. I estem parlant d’incompliments de millores que li van permetre assolir el
servei. I mentre que també queda clar que els treballs extraordinaris que l’Ajuntament
encarregui seran abonats d’acord amb els preus unitaris de l’oferta.
És clar, aquí ens trobem que l’Ajuntament presenta una proposta on hi ha tot un seguit de
serveis que l’empresa concessionària va dir que faria per millorar el Masnou: extensió del
reg, plantar més plantes, que no s’han fet, i en canvi l’Ajuntament ha decidit fer més
esporga d’arbres, que hi podríem estar d’acord, però el que fa és dir, bé, el valor
econòmic d’aquests temes me’ls bescanvies. Nosaltres creiem que és un pèrdua del que
seria el servei per al Masnou i per això en proposem la retirada i que es plantegi des
d’una altra forma.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del ponent?
El Sr. Joaquim Fàbregas
Sí, la proposta és mantenir el punt en l’ordre del dia per tal que sigui votat i aprovat si
s’escau. Entenem que, un cop l’UTE ha presentat la memòria de l’actuació i de les
millores que ha fet durant el contracte, un cop informat per la tècnica responsable del
contracte correspon al Ple de l’Ajuntament, l’òrgan competent en aquest contracte,
dictaminar quin és el balanç d’aquestes millores executades i les que queden pendents,
com diuen els acords hi ha una diferència, comunicar-ho i notificar-ho a l’empresa i donar
un termini perquè executi. Si en el termini establert no executa, evidentment tornarem a
aquest Ple per imposar les penalitats que siguin oportunes. I, com diu el darrer acord, si
convé i acaba el contracte sense executar, el contracte aquest té una fiança amb la qual
l’Ajuntament podrà incautar en la part que es cregui oportuna en funció de la diferència
que hi hagi.
Per tant, entenc, senyor Suñé, que vostè mantindria que és retirés; per tant, hauríem de
passar a votar la seva proposta de retirada d’aquest punt de l’ordre del dia.
El president sotmet a votació que aquest punt es retiri de l’ordre del dia.
Resultat: Es rebutja la proposta per 13 vots en contra, 4 vots a favor i 3 vots d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors) i C’s (3 regidors) hi
voten en contra.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PP (1 regidor) s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara obriríem torn d’intervenció sobre la proposta. Senyor Suñé, té la paraula.
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El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde, de nou. Nosaltres no podem votar a favor d’un acord que
per a nosaltres va en contra dels interessos de la ciutadania del Masnou. El Govern ha
cregut adient esporgar més arbres, cap problema, hi podem estar d’acord, però és clar, el
cost de l’esporga s’ha d’abonar amb una partida pressupostària que el Govern ha de
destinar. Mentre que les millores que el seu dia aquesta empresa va oferir i que li van
servir per assolir aquest servei i prestar el servei, com són plantar més plantes, més flors,
posar més reg automàtic, posar més gespa, aquestes són les que la ciutadania es mereix
fer. Bescanviar-les per esporga, nosaltres creiem que és fer trampa, és fer-nos trampes a
nosaltres mateixos. No posem millores, que posin diner i així no caldrà que ens
enganyem.
El nostre Grup creu que caldria haver obert les inspeccions suficients i necessàries per
detectar els incompliments i sancionar l’empresa. I alhora haver abonat els serveis
extraordinaris encarregats d’acord amb els compromisos adquirits. Això no és pas culpa
dels tècnics, vull que quedi clar. No és pas culpa dels tècnics. És culpa de vostès, és
culpa del Govern. Perquè els vull recordar que vostès van impedir, quan es van fer els
plecs, que s’incorporés un servei de control de qualitat. Ja els vam advertir que podíem
estar d’acord amb el contingut tècnic dels plecs, però que no eren gens satisfactoris pel
que feia al sistema de control i seguiment dels treballs. Van prendre vostès la decisió
política de retornar al sistema antic, basat en expedients administratius sancionadors que
no ha funcionat mai i segueix sense funcionar i que limita la capacitat de control dels
serveis, com es demostra en aquesta proposta, que condona literalment els
incompliments per serveis no acordats. Per aquest motiu, nosaltres hem demanat la
retirada de la proposta i per aquest motiu hi votarem en contra. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part d’ICV-EUiA, senyora Crespo, té la paraula.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit de nou a tothom. Nosaltres, vull avançar que el nostre
vot serà en contra, ja que, estudiada la proposta més exhaustivament, coincidim amb el
posicionament que explicava el company del PSC, l’Ernest Suñé. I entenem que el
Govern, en comptes d’implementar sancions per incompliment de les condicions del
contracte, doncs, negocia contraprestacions i no hi estem d’acord.
I també voldríem demanar al respecte un informe de Secretaria i Intervenció que entenem
que no està cobert a l’expedient, però que ens agradaria saber quin és el posicionament
de la Intervenció i del secretari per tal d’aclarir si aquest seria el procediment més
correcte. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna intervenció? Per part del senyor Quim Fàbregas, el ponent?
El Sr. Joaquim Fàbregas
Bé, no cal dir que no comparteixo el punt de vista que ha exposat el senyor Suñé. Aquí
no estem condonant cap incompliment. De fet, si llegeix amb deteniment els acords veurà
que li estem demanant a l’empresa que falta per executar una part de les millores i li
estem donant un termini perquè les executi. En el contracte hi ha una sèrie de millores,
totes quantificables econòmicament. I el que hi ha hagut és que en alguna d’aquestes
millores ens hem excedit del que hi havia previst a l’oferta i en d’altres no hi hem arribat.
Tot això s’ha posat en una taula de balanç, com he intentat explicar abans, i el resultat és
que l’empresa ha d’executar unes millores per un import de 16.000 € i escaig. I això és el
que estem demanant aquí. Si no l’executa en el termini previst, tornarem al Ple perquè
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entenc que ha de ser el Ple l’òrgan competent qui posi les penalitats que consideri
oportunes i tornarem al Ple per imposar penalitats a l’empresa. Però, de moment, aquí no
estem condemnant cap cosa a l’empresa que està prestant el servei.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sí, senyor Suñé, molt breu.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Molt breu. A veure, el Govern està condonant, no condemnant,
condonant una obligació de l’empresa concessionària. Jo puc entendre que, per exemple,
la partida destinada a salvar les palmeres de l’escarabat morrut, doncs, no s’hagi fet ús
perquè s’han mort totes les palmeres a les quals s’havia de destinar. Per tant, ja no
arribem a salvar-les. No n’hem pogut fer ús, podria ser, però és clar, i la partida de
gespes que no hi ha a parcs i jardins, que els manca gespa? O la partida de flors? O la
partida d’arbrat públic? Aquestes no s’han consumit. I no s’han consumit perquè
l’empresa concessionària no ha fet el que havia de fer, que era treballar. I perquè no hi ha
hagut una voluntat política d’executar aquest tema. Nosaltres acceptem la proposta que
diu el Govern; perdó, acceptem la resposta, però no l’acceptem. D’acord? Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs passaríem a la votació de la proposta.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 14 vots a favor, 4 vots en contra i 2 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C's (3 regidors) i PP
(1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals d'ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s'absté.
12. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, bona nit. Per donar resposta a una pregunta formulada per la senyora Elena Crespo
en el Ple anterior, referent als jocs infantils fets de xapa instal·lats al Parc Vallmora. La
voldria informar que en la zona en què s’han ubicat aquests tobogans s’ha plantat també
un grup de deu arbres i que es preveu que la capçada proporcioni ombra necessària per
tal d’utilitzar les plataformes en condicions de seguretat. Voldria afegir que, de fet, tampoc
no hem inventat res i que jocs o tobogans similars o de les mateixes característiques que
els que s’han instal·lat en aquest parc s’han instal·lat també en altres parcs de municipis
del nostre entorn sense que constin queixes en el sentit que vostè exposa.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Queden una sèrie de preguntes, que ja s’han posat d’acord amb la
senyora Condeminas, que ja respondran en el seu moment. Obrim el torn de preguntes i
precs per part dels grups municipals.
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13. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
El Sr. Federico de las Heras
Sí, bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Tenia dues preguntes. Una és, bé, abans volia
comentar que vostè ha fet un suggeriment quan ha fet la intervenció al principi del Ple. Ha
manifestat la condemna d’aquest Ajuntament al tema dels actes... ah, com a alcalde,
d’acord. Perquè com a alcalde perfecte, però hi ha uns quants membres d’aquí el
consistori que sí que hi estem d’acord en què la justícia tingui el camí que ha de tenir.
Dit això, volia fer una pregunta al nostre regidor. Vaig fer una pregunta en l’anterior Ple
per tal que miressin d’arreglar el carrer Camil Fabra, uns sortints que hi ha d’electricitat.
Han fet una actuació, sé que l’Ajuntament va fer una gestió amb FECSA, crec que va ser,
s’ha fet una actuació, sembla que de pintar el que és el cablejat i els sortints, però no sé
si amb això s’ha acabat l’actuació o continuarà. Ho dic perquè un dels veïns m’ha trucat i
m’ha dit: “l’únic que han fet és pintar el cablejat sortint de les parets de l’edifici, però
continua en el mateix estat”. Llavors, no sé si això és el principi d’una actuació o és el
principi final de l’actuació. Llavors, li demanaria si ho sap que m’ho expliqui i si no ho sap,
doncs, que es gestioni amb FECSA si tenen previst continuar o no.
Després, una segona qüestió dels pipicans. Se’m van adreçar uns veïns. Jo visc a prop
d’un, però se’m van adreçar uns veïns per un fet, per molèsties que s’estan ocasionant
als pipicans i amb el bon temps segurament aniran a més. I ens demanen que es miri de
regular l’ús dels pipicans. Quan parlem de l’ús, parlem de les hores d’entrada, parlem de
les hores de sortida. Hi ha gent que va als pipicans a les sis del matí, sense fer soroll no
te n’assabentes, no passa res, però és gent que hi va amb gossos bordant a les sis del
matí, 6.30-7, i hi ha gent a qui li pot molestar. Caps de setmana exactament igual, les nits
a vegades entre els gossos i els amos, doncs, es munten les seves... no diré festes, però
es munten les seves tertúlies, que són molt agradables, però a la una de la matinada una
tertúlia en una zona oberta on hi ha edificis o hi ha cases al voltant se sent fins a dintre de
totes les cases. Demano: una, que es faci una regulació. Si no hi és la regulació que
s’expliqui aquesta regulació o que es visualitzi o que es senyalitzi i que s’intenti complir.
Més que res perquè comencem amb el bon temps i això, previsiblement, anirà a més.
Només això.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora González, té alguna pregunta?
La Sra. Mònica González
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit un altre cop. Voldria fer tres preguntes. Una primera
pregunta en la qual demanem tenir coneixement del nou servei d’acollida d’urgència per a
dones en situació de violència masclista que s’ha decretat aquest mes passat o així, el
mes de febrer em sembla, i voldria tenir coneixement de com es desenvolupa aquest
servei o a partir de quan es desenvoluparà o com està.
Després, tenia una altra pregunta. És referent al fet que durant les últimes setmanes, a la
zona alta del Masnou, hem tingut sobrevolant per la zona helicòpters d’una forma regular,
pràcticament cada cap de setmana i alguns dies entre setmana. Sempre a la tarda, entre
les 17 i les 18 hores del vespre més o menys. No tenim coneixement del perquè és i, bé,
hi ha molta gent que es comença a preguntar per què hi ha aquesta reiteració d’aquesta
ocupació de l’espai aeri del Masnou. D’alguna manera, ens agradaria saber si són
coneixedors del tema, si hi ha alguna informació que ens puguin facilitar o no. En tot cas,
ens agradaria saber el perquè. Més que res perquè a vegades crea alarma en aquestes
situacions, creen alarma en els veïns i et pregunten i et pregunten, i és clar.
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Després, relacionat amb això no sé si té res a veure amb el tema dels rumors sobre que
hi ha un augment de la incidència de robatoris. Moltes zones de cases, etc., no sé si té
relació una cosa amb l’altra, però en tot cas m’agradaria que ens aclarissin aquest tema i
ens fessin una contestació.
I l’última és que fa uns mesos, aproximadament un parell de mesos, es va fer una
enquesta per fer una apreciació del turisme al nostre municipi, dirigida pel Departament
de Cultura i Turisme i era oberta a la ciutadania, a tothom.
Aquesta enquesta crec que ja s’ha finalitzat i nosaltres estem interessats a saber quin ha
estat el resultat, quin tipus de model de turisme ha sortit reflectit arran d’aquesta
enquesta, perquè és una de les coses que es demanava i si tenen previst iniciatives de
cara al turisme aquí enguany. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies de nou, senyor alcalde. Bé, el 2 de maig de 2016, s’iniciava el termini per
presentar candidatures als quarts premis d’emprenedoria jove. Segons les bases, es
disposaria fins al 31 de juliol del 2017 per executar les actuacions que corresponguin a la
categoria premiada, havent de presentar, abans del 31 d’agost del 2017, la documentació
acreditativa de la destinació del premi rebut. A data d’avui, que nosaltres sapiguem,
encara no se sap res i no ha estat atorgada la categoria. Perfecte. En tot cas, el que
voldríem saber és si hi ha hagut algun tipus de problema que ens facin saber informació
al respecte.
Precisament, vinculat també a Promoció Econòmica, ens agradaria conèixer com està la
propera edició de les jornades Enlaira’t, per això desitjaríem saber si es mantindrà el
mateix format, els contactes amb la resta de municipis organitzadors i les propostes que
es treballen.
Hem observat que en la Junta de Govern Local del passat 23 de febrer es va adjudicar de
nou el contracte de defensa i assistència jurídica d’electes i altres membres de
l’Ajuntament en haver finalitzat l’anterior contracte. Volem saber quins electes s’han
beneficiat d’aquest servei des de l’any 2015, el nombre de vegades que n’han fet ús, així
com les previsions de fer més endavant en qualsevol de les formes reconegudes al
contracte, així com el grau de satisfacció dels electes que hagin fet ús d’aquests serveis.
També hem tingut coneixement avui mateix que l’antiga Caixa Laietana ha estat ocupada.
Desconeixem si aquesta ocupació s’ha fet amb el vistiplau de la propietat i quin és el seu
abast. Així que ens agradaria que el Govern ens n’informés a la resta de grups, més que
res per quan algú ens pregunti poder donar algun tipus de resposta. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Primer, una petició a l’alcaldia per demanar algun comunicat de
rebuig per l’agressió LGTB del dos nois de Berga que va succeir fa uns dies. Hem vist
que ni la web municipal, ni cap de nosaltres ha fet cap declaració al respecte i pensem
que en aquests casos s’ha de ser contundent des de les administracions per mostrar
rebuig a aquests tipus d’actes. Per tant, demanaríem, si us plau, que el nostre Ajuntament
fes també un comunicat de rebuig sobre aquesta agressió.
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Després, el regidor de Medi Ambient, el senyor Romà López, sabem que li vam demanar,
al mes de desembre, tota la informació de l’auditoria de SOREA. Sabem que encara no
està finalitzada. Només voldríem saber si, aproximadament, tindrien algunes dates
encara que siguin orientatives per poder demanar aquestes dades que recordarem que
va ser a canvi de retirar una moció per part del nostre grup per demanar la
municipalització de l’aigua.
I, d’altra banda, també volia saber si resten assabentats de la campanya que via mòbil,
està fent la companyia SOREA advertint d’una presumpta estafa de gent que va als
domicilis dient que volen comprovar la qualitat de l’aigua i que, en tot cas, la gent de
SOREA no està autoritzada i que mai ho fan. Per tant, hem vist que hi ha una notícia al
respecte al web municipal, simplement voldríem saber si són coneixedors d’algun cas
aquí al Masnou i, en tot cas, si hi ha hagut moltes persones afectades. I ja està. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora crespo. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde.
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor
Màxim Fàbregas només llegeix les números 1, 3, 5 i 6.
1. Ens han arribat rumors, que no hem pogut confirmar però als quals donem credibilitat,
segons els quals en alguns habitatges públics de lloguer situats al Torrent Vallmora i a
Salvador Espriu s’estan produint situacions de relloguer il·legal, per les quals alguns dels
llogaters titulars deixen de fer servir l’habitatge adjudicat per tal de llogar-ho a d’altres
persones i, en la major part dels casos, cobrant un lloguer superior al que paguen a
l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Preguntem al Govern si té coneixement d’aquesta
situació i si ha fet algun tràmit al respecte davant l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Si
així ha estat, demanem còpia dels escrits o correus intercanviats amb l’Agència i de les
respostes rebudes. Si no s’hagués produït cap actuació en aquest sentit, demanem al
Govern que es dirigeixi per escrit a l’Agència d’Habitatge de Catalunya i li exigeixi que, de
manera immediata, actuï contra aquestes possibles situacions il·legals i que, de detectarse’n alguna, rescindeixi el contracte de la persona adjudicatària de l’habitatge
corresponent.
2. Fa més de 5 anys que el planejament de l’Estampadora està pendent de resoldre’s.
Les darreres notícies que tenim al respecte són de fa ja uns quants i les vàrem obtenir en
resposta a preguntes i queixes reiterades del nostre grup municipal per la inactivitat del
Govern a l’hora d’afrontar aquest planejament. Preguntem al Govern quina és la previsió
per disposar d’una proposta de planejament a tramitar i li demanem que, des del primer
moment que en disposi, la posi en coneixement dels grups de l’oposició per tal d’intentar
aconseguir el màxim consens en la proposta a tramitar.
3. Aquesta setmana, una vegada més i les interrupcions són pràcticament incomptables,
la part alta del Masnou ha patit una llarga interrupció en el servei de subministrament
d’aigua potable. Des de fa més de dos anys, el nostre grup adreça preguntes i demandes
de sanció contra Sorea, empresa encarregada del servei de subministrament, per la
freqüència i durada dels talls d’aigua que es produeixen amb massa reiteració en aquesta
zona del nostre municipi. En les respostes obtingudes, sempre concises, ha quedat clar
que no existeix cap protocol d’actuació acordat entre Sorea i l’Ajuntament per tal de fer
front a aquestes i altres avaries, així com que l’Ajuntament mai ha obert cap expedient ni
ha sancionat Sorea per aquestes interrupcions i per la manca de diligència a l’hora
d’afrontar les reparacions necessàries. Atès que la darrera informació de què disposem
és de data 4 de novembre de 2015, preguntem al Govern quines han estat totes i
cadascuna de les avaries que s’han produït al municipi del Masnou des d’aquesta data
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fins al dia d’avui, en quin lloc es van produir, quins van ser els carrers afectats, quants
vàrem ser els abonats afectats per cadascuna d’aquestes avaries i quin va ser el termini
de temps durant el qual aquests abonats van restar sense subministrament d’aigua
potable.
Al mateix temps, demanem al Govern que, abans del mes vinent, presenti al plenari una
proposta de protocol d’actuació de Sorea davant aquestes avaries, per tal que pugui ser
debatut en sessió plenària.
4. Dia rere dia es repeteix al Masnou una situació que el nostre grup ha denunciat a El
Masnou ViU: contenidors de recollida selectiva plens a vessar i capses i capses de cartró
i de plàstic acumulades en les zones de recollida. Preguntem al Govern quantes sancions
ha imposat als comerciants i industrials incívics que fan abocaments incontrolats i
quantes d’aquestes sancions han estat cobrades. Així mateix, i tal com reclamàvem en el
nostre escrit a El Masnou ViU, demanem al Govern que, amb la màxima urgència, posi
en marxa la recollida comercial i que, mentre n’esperem l’inici, avisi primer i sancioni
després aquells comerços i indústries que, amb la seva actuació incívica, siguin els
culpables de situacions com les que dia rere dia omplen les nostres retines quan
passegem pels carrers del Masnou.
5. Han passat ja dos mesos des que l’alcalde del Masnou va informar el municipi de la
represa del projecte d’Illa Centre, però els únics canvis que hem observat en aquests dos
mesos han estat el canvi de color de la tanca, abans grisa i ara vermella, un color que al
nostre grup li agrada molt més, i l’inici de col·locació d’una caseta, suposem que
informativa, que fa temps que resta inacabada. Volem que l’alcalde prengui nota de la
nostra preocupació per aquesta manca d’activitat en la parcel·la, i li preguntem quines
són les darreres notícies que té respecte a l’inici de les obres d’urbanització.
6. Tant per a la parcel·la abans esmentada com per a la situada a tocar de l’escola
bressol Sol Solet, l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya van signar sengles convenis
pels quals la Generalitat s’obligava a construir habitatges de protecció pública a canvi de
rebre la titularitat d’aquestes parcel·les. Preguntem al Govern quines són les gestions que
ha realitzat per aconseguir el compliment per part de la Generalitat dels compromisos
adoptats i quines són les mesures que pensa adoptar en el cas que la Generalitat es
negui a complir amb els seus compromisos.
7. L’any 2007 va entrar en vigor la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Des del seu
inici, l’aplicació de la llei va topar frontalment amb la manca de recursos econòmics per a
la seva aplicació. Demanem al Govern del Masnou que ens faci arribar la següent
informació en relació amb la seva aplicació al nostre municipi:
 Quantes sol·licituds de reconeixement de dependència han estat ateses per
l’Ajuntament del Masnou en cadascun dels anys transcorreguts des de l’entrada en
vigor de la llei?
 Quantes resolucions de reconeixement de dependència s’han produït en cadascun
dels anys transcorreguts des de l’entrada en vigor de la llei?
 Quin ha estat el termini mitjà de temps que ha transcorregut entre el registre de la
sol·licitud de reconeixement de dependència i la resolució corresponent en cadascun
dels anys transcorreguts des de l’entrada en vigor de la llei?
 Quants PIA han estat elaborats en cadascun dels anys transcorreguts des de
l’entrada en vigor de la llei?
 En el cas que es determinin prestacions econòmiques, quin és el termini mitjà de
temps que ha transcorregut des de l’elaboració del PIA i la percepció d’aquestes
prestacions en cadascun dels anys transcorreguts des de l’entrada en vigor de la llei?
 Té coneixement el Govern municipal de quantes persones beneficiàries del PIA han
mort sense haver rebut la prestació econòmica que els havia estat reconeguda en
cadascun dels anys transcorreguts des de l’entrada en vigor de la llei?
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 Quines són les campanyes efectuades pel Govern municipal des de l’any 2011 per
tal d’informar la població del Masnou de la possibilitat d’optar als beneficis previstos a
la Llei 39/2006.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna pregunta? Senyora Parodi.
La Sra. Stella Parodi
Gràcies, bona nit a tothom. No sé si en té coneixement, el senyor regidor d’esports, que
el dimarts al poliesportiu va haver-hi un incident amb una escola que estava fent unes
activitats i un nen estava jugant amb un pal d’hoquei que es va despendre, li va anar al
cap d’una nena i li va fer un trau aquí, li han hagut de posar 6 punts. Més que res perquè
van comentar que es va dirigir a l’escola per queixar-se i li van dir que el material en mal
estat és cosa del poliesportiu, o sigui, en aquest cas de l’Ajuntament voldríem saber, en
primer lloc, si en té coneixement, si pensa fer o ha iniciat alguna acció i, després també,
el tema de la responsabilitat civil, que en principi suposo que la tenim coberta. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Avilés, té la paraula.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Vam llegir a El Masnou Viu de març que en vistes
del treball del Pla Local de Joventut s’havia creat un grup, diu així textualment: arrencar la
redacció d’un nou Pla Local de Joventut i, en primer lloc, s’ha constituït un grup motor del
Pla format per un grup de joves del Masnou amb unes funcions que seran... ben definides
en aquest article.
Li recordo que l’Ajuntament té aprovada una moció que precisament va presentar aquest
Grup Municipal per sol·licitar la creació del Consell de Joves de la Vila i el que sí és cert
és que l’Equip de Govern va demanar per poder donar-hi suport i que per fi s’aprovés la
moció que aquest Consell de la Vila es constituiria durant l’any 2017, però entenem que si
per la nova redacció del Pla Local de Joventut, jo crec que hagués estat més idoni,
oportú, satisfactori, doncs, potser avançar abans amb el treball del consell de la Vila
perquè podríem tenir una eina, diguéssim, transparent, de representació del jovent en
aquest nou Pla Local de Joventut.
Ara les preguntes que se’ns fan és si aquest grup motor constituït per joves, doncs, com
s’han triat? Si tenen algun tipus de vinculació? Si s’ha fet de forma aleatòria? Per sorteig?
Qui ha escollit aquests membres? Si representen realment el conjunt del jovent del
Masnou o per tipologia només una part? És clar, totes aquestes preguntes, diguéssim,
se’ns formulen perquè realment el Consell de Joves de la Vila que aquest grup ha
demanat insistentment que es creï, no està creat.
Bé, ens agradaria que ens resolguessin aquests dubtes i, sobretot, que aquest grup de
joves que treballaran en aquest Pla Local de Joventut, doncs, sobretot com s’ha triat.
Respecte a la riera d’Alella i el seu mal estat, sobretot al seu pas pel Masnou. És cert que
hi ha una gran diferència. El problema que tenim és que jo no sé si és que a Alella
aconsegueixen que la cuidin millor o li posen més interès o no, però és clar, passar d’un
municipi a un altre, sembla com si passessis d’un món desenvolupat a un altre encara per
desenvolupar. Ja sé que no és competència municipal, però jo crec que haurien de fer les
queixes, reclamacions, esforços, en fi, el que fos, perquè l’estat lamentable de la riera al
seu pas pel Masnou, doncs, no sigui tan exagerada.
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Respecte, bé, al tema dels refugiats, que no fa gaire es va fer un acte a l’Ajuntament del
Masnou perquè es demanava que fos municipi acollidor de persones refugiades al
Masnou i es van fer, doncs, unes fotografies, una acte al carrer, suposo que mostrant la
seva clara voluntat per part de l’Ajuntament del Masnou i, per tant, entenc de l’Equip de
Govern de ser més sensible, de forma social, en aquest problema migratori. Bé, això està
bé de cara, no diré a la galeria; però, bé, de cara a manifestar una expressió, doncs, no
està malament, però ens agradaria saber què ha fet l’Ajuntament de moment en aquest
tema.
I, especialment, fa més o menys un any, i a preguntes també d’aquest regidor, se’ls
preguntava sobre la fitxa que la Generalitat havia fet arribar a tots els ajuntaments perquè
emplenessin la fitxa amb els recursos disponibles que hi havia, des de recursos de
serveis socials, recursos habitacionals, recursos formatius, perquè facilitessin aquesta
fitxa a la Generalitat, perquè faria un mapa de recursos a Catalunya i, en funció dels
refugiats i els recursos disponibles, aniria distribuint els refugiats que arribessin. Aquestes
fitxes s’havien d’emplenar per cada ajuntament i enviar-les al corresponent departament
de la Generalitat.
Ens agradaria saber, la notícia que tenim és que no s’ha enviat per part de l’Ajuntament
cap fitxa, és a dir, no s’ha emplenat cap fitxa; tot i que en aquest plenari se n’ha parlat i
ens agradaria:
1. Confirmar si, efectivament, no s’ha enviat aquesta fitxa de recursos disponibles a
l’Ajuntament del Masnou de cara a la Generalitat.
2. Saber que potser no s’ha enviat perquè no hi ha recursos disponibles per als refugiats.
3. Si és així, no sé si val la pena seguir fent actes de propaganda que volem ser municipi
acollidor de persones refugiades, si realment no tenim recursos disponibles per atendre
aquest tipus de persones. Recordem que les instruccions per part de la Generalitat i per
part de l’Estat és que aquests recursos mai poden minvar els mateixos recursos que
actualment té Serveis Socials per, diguéssim, atendre les necessitats actuals o bàsiques
dels ciutadans del Masnou. És a dir, que per evitar degenerar lògicament un problema
entre nouvinguts i no nouvinguts els recursos han de ser extres o que no estiguessin ja
disponibles per a les persones que actualment, doncs, poden necessitar aquests serveis.
Per tant, que ens aclareixin si ha estat així, és a dir, si s’ha presentat la fitxa, la data en
què es va presentar la fitxa i comprovant d’haver-la presentat i si no s’ha presentat,
doncs, el motiu exacte de per què no s’ha presentat.
I, finalment, es veu que s’han realitzat unes tasques de manteniment, el dia 6 de març, en
el mercat municipal. Concretament es va decidir, doncs, pintar el mateix mercat un dia
hàbil des del punt de vista laboral i sembla que l’olor a pintura era bastant
desproporcionada i exagerada i va provocar nombroses queixes, alguns marejos, fins i tot
alguns vòmits per part d’alguns dels treballadors que, lògicament, passant tantes hores
allà, doncs, amb aquella olor, doncs, ho van passar malament. I la pregunta era, bé, si
són certes les queixes que ens arriben, que entenem que deu ser que sí. Si és que s’ha
pintat amb una altra pintura o si és que abans es feia en un dia no hàbil, és a dir, si tenen
previst prendre mesures perquè això no es torni a produir. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs passaríem a les respostes per part de l’Equip de Govern. Hi ha
alguna resposta per part dels regidors i regidores? Senyor Matas, té la paraula.
El Sr. Jordi Matas
Sí, només breument. Ja ho passaré amb més detall. Sabíem que va hi haver aquest
incident al poliesportiu com una cosa fortuïta que es va produir, és la informació que
tenim. I, per tant, investigarem més en aquest sentit. El que se’ns va dir a nosaltres és
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que va ser fortuït, fortuït perquè el material es revisa i comprova, a vegades hi ha
accidents amb la canalla.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha més respostes, senyor Alfaro.
El Sr. Albert Alfaro
Sí, per contestar en Federico de las Heras, referent al tema de les problemàtiques dels
pipicans. Ja fa temps que tenim detectat, sobretot en un pipican concret, el del Torrent
Umbert, que hi ha alguna queixa ciutadana referent al mal ús que es fa d’aquest espai,
sobretot d’aquest, no tenim constància de cap més des de Salut Pública. Si hi ha alguna
problemàtica estaria bé, també, que ens la fes arribar per comentar-ho. Igualment, en
aquest pipican del Torrent Umbert s’ha fet una actuació en la qual s’ha posat una
cartelleria amb l’ús correcte d’aquest espai, les normes d’usos d’aquest espai. Per tant,
s’hi ha començat a actuar, sí que és cert que s’ha d’acabar d’actuar, però estem a
l’espera, que, com vostè sap i es va comentar a la comissió informativa de comunitat i
persones, a l’anterior dimecres de la setmana passada el mes d’abril es vol portar la
modificació de l’ordenança d’animals de companyia per tal de dotar de més instruments
per regular, sobretot els espais actuals i futurs. Perquè volia remarcar que part dels
espais que tenim actualment referent a pipican, actualment, el que es vol fer és
l’ampliació de dos pipicans actuals i la creació de tres més. Per tal que tinguin més espais
d’esbarjo per a gossos els ciutadans que tinguin la tinença d’aquests animals, però
sobretot el que volem és millorar la convivència i el civisme i el bon ús d’aquests espais. I
aquesta ordenança el que vol és intentar buscar la normativa corresponent per tal de
regular aquests espais. Ho comentem després si vol, si té alguna queixa més, per tal de
solucionar-ho, però ja hi estem a sobre. Merci
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna resposta més, senyor Fàbregas.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Molt bé, gràcies, senyor alcalde. Per donar resposta a la pregunta que ha fet el senyor
Francisco Avilés en relació amb la riera d’Alella i de la neteja. Volia comentar que
desconec com va ser, però va haver-hi un moment que la Generalitat de Catalunya va
decidir unilateralment traspassar la competència de la neteja de les rieres en el seu tram
urbà als municipis. Per tant, el tram urbà de la riera d’Alella, és a dir, el tram que és del
Masnou correspon a l’Ajuntament netejar-lo.
Per compensar aquesta delegació tant generosa per part de la Generalitat, ha tret una
línia d’ajuts per subvencionar la neteja de les rieres en els trams urbans, a la qual
nosaltres ens hem presentat. De moment no tenim coneixement que hagi estat atorgada
la subvenció. M’imagino que no trigaran gaire, perquè ja fa tres mesos que vam fer la
sol·licitud. En tot cas, si no ens han atorgat la subvenció segurament haurem de fer una
neteja puntual de la riera d’Alella, que és la que té canyes.
I, després, en relació amb el tema de l’actuació de pintura en el mercat, vostè, si no ho he
entès malament, comenta que es va fer el dia 6 de març. Sí, és un dilluns, precisament es
va triar el dia de la setmana on hi ha menys botigues obertes. Els dilluns, jo diria que n’hi
ha més de tancades que no d’obertes, el dia que hi ha menys clientela i, és clar, s’ha de
fer en horari de matí perquè l’horari del personal de la brigada municipal coincideix amb el
d’obertura del mercat. Llavors, es tria el dia de la setmana que hi ha menys activitat. Que
la pintura fa olor, sempre n’ha fet; però vam intentar que perjudiqués el mínim possible
tant els usuaris com els treballadors del mercat.
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El Sr. Jaume Oliveras
Senyora Tallada.
La Sra. Neus Tallada
Gràcies, bona nit. Primer, per donar resposta a la senyora Mònica en referència a
l’enquesta del Pla estratègic de turisme. Per dir-li que aquest era un punt més dels que
s’han treballat per redactar aquest pla estratègic.
L’enquesta va estar oberta una setmana, la participació va ser molt alta en tots els sentits,
però després d’això hi ha hagut més parts per treballar el pla estratègic. Hi ha hagut
reunions, hi ha hagut tallers, hi ha hagut trobades per fer pluja d’idees i en aquest
moment estem en la fase de redacció i, segurament, entre finals d’abril i principis de maig
tindrem la redacció del pla estratègic i se’n farà la presentació tant a la ciutadania com als
regidors. Però encara no tenim tot el bolcat perquè anirà en la redacció del pla estratègic,
d’acord.
Per l’altra banda, per respondre el senyor Frans Avilés en relació amb el grup motor del
Pla Local de Joventut, vull dir-li que s’han escollit per part de l’equip tècnic de
l’Ajuntament, seguint les directrius de l’empresa responsable que està redactant, bé,
treballant, que estem en una fase molt, molt inicial encara. Els responsables de l’empresa
que estant treballant al Pla Local, buscant representació tant en gènere, en edats, per
entitats local i per diferents realitats socials. Sense dir-li noms ni res que pugui posar
aquestes persones en cap compromís li diré que tenim representants d’entitats, tenim
representants d’esplais, d’escoles d’adults, representants de l’ESO, del món de l’esport,
d’immigrants, vull dir que hi estan representats en tots els àmbits, els joves per treballar
en aquest pla.
El Sr. Ricard Plana
Per respondre el senyor De las Heras pel que fa al tema de Camil Fabra. Tinc aquí la
resposta d’Endesa en el qual diu que durant aquest mes de març encarregaran a una
empresa seva la retirada de la cadireta i el manteniment de pintura de l’altre. Són les
dues feines que, en principi, s’han de fer. Queda, suposo, la retirada de l’altra cadireta, en
tot cas nosaltres també estarem atents. Quan acabin les feines mirarem si ha sigut
satisfactori per a tothom, si no ho tornarem a reprendre i si no ho donarem per acabat.
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna resposta més?
La Sra. Sílvia Folch
Sí, diverses respostes. La primera per a la senyora González, preguntava sobre
l’helicòpter que tenim en el nostre espai aeri més proper. Per sort, no està en l’espai aeri
concret del Masnou.
És un dispositiu planificat de seguretat dels Mossos. Aquest dispositiu es du a terme tant
per aire com per terra i afecta principalment les poblacions de Teià, Alella, Tiana i Premià
de Dalt. És, com deia, un dispositiu de seguretat planificat, a causa d’un increment de
robatoris en aquestes poblacions, zones que estan més properes a la muntanya i que,
normalment, tenen més urbanitzacions. Aquest helicòpter, malgrat que el sentim, no està
sobrevolant explícitament el territori del Masnou i, com deia, és un operatiu planificat dels
Mossos.
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Per tant, la segona pregunta, si hi havia un increment de robatoris al Masnou, la resposta
és que no. Ja et passaré els dades. De fet, em sembla que las vaig passar en una junta
de portaveus quan vam tenir la darrera junta de seguretat i ja les vaig explicar als
companys; per tant, el portaveu del partit, el senyor Suñé, disposa d’aquestes dades.
Per contestar al senyor Suñé, respecte al premi d’emprenedoria ha estat aquesta tarda
l’adjudicació, la proposta s’ha aprovat en Junta de Govern aquesta tarda. És cert que hi
ha hagut un petit endarreriment respecte a l’aprovació de la proposta. Això ha estat degut
al fet que en les inversions s’havien de fer unes incorporacions del 2016, de l’import del
premi, perquè és un premi que es pagarà al 2017, però la partida pressupostària
correspon al 2016, i hi ha hagut un petit endarreriment quant a la incorporació d’aquestes
inversions. Quan s’ha solucionat, doncs, hem procedit a fer l’aprovació de l’adjudicació
del premi, si bé el premi, l’acta formal del jurat ja la tenim des de fa un temps enrere.
El guanyador? Sí, és una empresa de recent creació que es diu Escape Masnou, situada
al final de tot del carrer Rosa Sensat, d’aquestes que estan tant de moda que, bé, fan un
room escape, exacte, que no em sortia el nom... doncs és aquesta l’empresa que ha
guanyat el premi.
Quant a les jornades d’Enlaira’t, continuem fent-les novament en col·laboració amb els
ajuntaments d’Alella, Teià, conjuntament. Enguany serà els dies 3, 4 i 5 de maig i estem,
en aquests moments, fent els treballs per saber quin és el lema d’aquest any o cap a on
les dirigim. Però, bàsicament, seran durant 3 dies més, el 3, 4 i 5 de maig, Alella, Teià i el
Masnou tornem a participar junts.
Finalment, volia comentar que m’ha fet la pregunta si teníem coneixement que havia estat
ocupat un local que anteriorment l’anomenàvem La Caixa, malgrat que ara ja no hi ha La
Caixa; exactament, Caixa Laietana. Vam tenir-ne coneixement el mateix dia de
l’ocupació. Ens en vam assabentar per un comunicat dels Mossos de l’ABS de Premià de
Mar. Les nostres unitats hi van anar i van estar presents a la zona, però és una
investigació que porta els Mossos i, per tant, estem a l’expectativa de la seva actuació.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé, doncs, només un comentari abans de tancar aquest bloc. Si se’m permet, a partir
de la intervenció que ha fet la senyora Crespo, crec que, diguem, interpretant, crec que la
voluntat i l’opinió del conjunt del consistori, evidentment, crec que hem de condemnar
l’atac homòfob que es va produir a Berga contra dos joves. I, per tant, crec que és bo que
consti en aquest plenari, doncs, aquest rebuig per part del Ple de l’Ajuntament d’aquest
incident tant lamentable que va haver-hi i que, evidentment, s’ha de perseguir amb tota la
legislació catalana que s’ha aprovat al respecte.
I, per tancar, respecte a algunes preguntes que ha fet el senyor Màxim Fàbregas, vull dirli que del tema de l’Illa Centre ja en vam informar en el seu moment. En aquests
moments, s’està acabant de tancar quan es produirà l’atorgament de la llicència.
Evidentment, quan estigui ja bastant madur el tema, jo crec que estem en aquests
moments en la recta final, doncs, convocarem tots els portaveus perquè tingueu
coneixement d’alguns detalls, alguns petits canvis que no afecten el planejament, com el
projecte. I també tota la qüestió que estem treballant, el que comporta l’Illa Centre de
compromís de l’Ajuntament, que ha de tirar endavant un edifici amb habitatge de
protecció oficial. Conjuntament, ens agradaria amb tot el que seria el solar de l’antiga
caserna, doncs, que aquests dos àmbits del municipi del Masnou es poguessin tirar al
més aviat possible, un projecte d’habitatge de protecció oficial i, per tant, també és un
tema que en aquests moments estem tenint una sèrie d’entrevistes i treballant i que
n’informarem al més aviat possible els portaveus, perquè en tingueu el coneixement
abans de prendre, evidentment, qualsevol decisió al respecte, perquè puguem compartir
tots plegats aquesta decisió.
Doncs, si els sembla avancem i anem al punt número 14.
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14. Moció presentada pel Grup Municipal del PP perquè l'Ajuntament del Masnou
anul·li la seva adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència
El Sr. Federico de las Heras llegeix la moció següent:
“El 9 de septiembre de 2015, Societat Civil Catalana, Associació Civica i Cultural y
vecinos del municipio de Reus, presentaron un recurso contencioso administrativo contra
la adhesión a la AMI y el pago de la correspondiente cuota por parte del Ayuntamiento de
Reus aprobado en pleno.
En base a este recurso contencioso administrativo, la sentencia nº16/2017 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Tarragona expone:
En primer lugar, el Tribunal considera "que las entidades municipales, como todo el
Estado (del que son parte esencial), están sujetas en primer lugar a la Constitución y el
artículo 2 de la misma, establece la indisolubilidad de la nación española". Dicho Tribunal,
considera "indudable el derecho de los políticos que forman las instituciones locales a
sostener la conveniencia, e incluso la necesidad, de la independencia de Cataluña, pero
no pueden instrumentalizar las instituciones que dirigen para lograr esta finalidad, porque
ello las colocaría en el imposible lugar legal de incumplir la Constitución bajo el pretexto
de una supuesta voluntad popular".
De la misma forma el Tribunal establece que "las instituciones, como tales, han de
cumplir en todo momento con las leyes, la primera de ellas la Constitución, y no pueden
realizar acto alguno que la contravenga o conculque".
Por ello, el Tribunal considera que "no es legalmente posible que una institución pública
adopte decisiones de puro posicionamiento político ajeno a sus propias competencias
decisorias, en general, pues ello sería tanto como imponer dicho posicionamiento a todos
los que están sometidos a su autoridad, pero menos aún es posible este posicionamiento
si el mismo contraviene el tenor literal de la Constitución. Y es que, ciertamente, los
representantes políticos pueden utilizar las instituciones de las que forman parte para
expresar su propia posición política, como se observa cotidianamente, e incluso pueden
realizar declaraciones institucionales como el ente del que forman parte y como elemente
de su actividad política ordinaria. Sin embargo, excede y desborda claramente el ámbito
de la libertad de expresión y de acción política el disponer recursos públicos para llevar a
cabo finalidades contrarias al Ordenamiento jurídico, en los términos en los que hoy
existe.
En segundo lugar, el Tribunal considera "que considerar la independencia de Cataluña
como una finalidad de interés común supone ignorar que se trata de un tema
notoriamente polémico y sobre el que no existe, en absoluto, un consenso; se trataría en
todo caso de una finalidad de interés común de los representantes políticos que deciden
la adhesión a la asociación, pero en modo alguno es una finalidad de interés común de
los vecinos del Ente que se asocia, al tomar claramente partido por una opción política en
detrimento de la otra opción, sobre una materia que, se insiste, no pertenece al ámbito de
la competencia local.
Por todo ello, el Tribunal considera la adhesión del municipio a la AMI (Asociación de
Municipios por la Independencia) como una " vulneración de la legalidad en el que nos
ocupa, por cuanto se ha instrumentalizado el propio Ente para una finalidad partidista, en
los términos referidos por el Tribunal Supremo. Y que la Asociación tenga otras
finalidades no impide considerar, como algo notorio a la vista de su propia denominación
y actuación, que su finalidad esencial es coadyuvar al proceso independentista catalán,
finalidad que es partidista y política, además de estar completamente fuera de la
competencias municipales, por lo que no es posible que un Ayuntamiento o entidad local,
como tal y con plena vulneración de la Constitución, participe del ejercicio de esta
finalidad, sin perjuicio, se reitera, de las actuaciones de sus cargos electos.
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En definitiva, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Tarragona y su
Tribunal, estiman la petición anulando todos los Acuerdos de Pleno y los Decretos
firmados en el Ayuntamiento de Reus sobre la adhesión y pago de cuotas del municipio a
la AMI.
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular, presenta al Pleno Municipal los
siguientes acuerdos:
1. Que el Ayuntamiento del Masnou declare nulos los acuerdos y decretos aprobados por
el Ayuntamiento que tengan como finalidad la adhesión del municipio a la AMI y el
pago de las cuotas correspondientes, dejando de formar parte de esta asociación y
respetando la legalidad vigente y la Constitución.
2. Trasladar los siguientes acuerdos a los grupos parlamentarios del Congreso de los
Diputados y del Parlament de Catalunya, así como también, a la Delegación del Gobierno
en Cataluña.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor Suñé,
té la paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. El juliol de l’any passat, davant la proposta d’adhesió i
aprovació dels estatuts de l’Associació de Municipis per la Independència, vam reclamar
per escrit que la proposta fos retirada de l’ordre del dia d’acord amb el criteri establert a
l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció en el sentit que la finalitat d’aquesta
associació excedeix l’àmbit competencial dels municipis. La negativa del Govern a la
seva retirada ens va obligar a votar-hi en contra. Ara, la justícia, tot i que sigui en un altre
municipi, dona la raó al informe del secretari i l’interventor, així com als grups que van
votar-hi en contra. Per tant, nosaltres votarem a favor de la moció del Partit Popular.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part d’ICV, senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres vàrem votar abstenció a la proposta d’adhesió a l’AMI
quan aquesta va ser debatuda en el Ple, ara ja fa molts anys, el 17 de febrer de 2011.
Com va dir en aquell moment el nostre portaveu, Xavier Serra, “independentment de la
nostra posició política com a partit i personal, que pot ser diversa, no podíem donar
suport a una entitat que té com a finalitat directa treballar per la independència, però sí
que ho faríem, a qualsevol iniciativa, com havíem fet sempre i hem fet en aquest
Ajuntament, que parli del dret a l’autodeterminació”.
Ara bé, la moció va ser aprovada amb els vots de CiU i ERC i nosaltres sempre hem
respectat els acords de Ple.
I perquè respectem els acords de Ple, fins i tot aquells que no compartim, votarem en
contra de la moció del PP.
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Una moció que utilitza com a exposició de motius una sentència del Jutjat del Contenciós
Administratiu de Tarragona, emesa amb motiu d’un recurs presentat, com ell ha
esmentat, per Societat Civil Catalana, l’Associació Cívica Cultural i cinc veïns de Reus.
Nosaltres creiem que aquesta moció no té cap mena de sentit i que si el PP del Masnou
considera que els acords adoptats ara fa 6 anys i 1 mes pel Ple de l’Ajuntament del
Masnou vulneren la legalitat vigent i la Constitució, el que ha de fer és presentar un
recurs contenciós administratiu.
I, per acabar, un dubte que voldríem que ens aclarís el regidor del PP: al final del primer
acord es diu: “respectant la legalitat vigent i la Constitució” i la meva pregunta és: és que,
per al PP del Masnou, la Constitució no és “legalitat vigent”?
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la CUP, alguna intervenció? Senyora Miras, té la paraula.
La Sra. Sandra Miras
Sí, la CUP del Masnou, ja vam votar a favor de l’adhesió i aprovació dels estatuts de
l’Associació de Municipis per la Independència al Ple del 22 de setembre de 2016 i, en
concordança amb aquell moment, votarem en contra d’aquesta proposta. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de C’s, alguna intervenció? Doncs, en nom del Govern, vull
manifestar que, evidentment, votarem en contra, com és obvi, d’aquesta moció que ha
presentat el Grup Popular. No m’estendré amb els motius perquè ja hem debatut aquest
tema moltíssimes vegades en aquest plenari municipal. Evidentment, el que faci un jutjat
contenciós administratiu de Tarragona, evidentment, no té cap efecte sobre nosaltres, ni
tampoc cap interès i, evidentment, l’Ajuntament del Masnou té tot el dret de prendre les
iniciatives polítiques que cregui oportunes. I vostès, sense ganes d’entrar en polèmica,
estan en aquests moments en la pitjor via de totes que es pot fer, que és la judicialització
de la política. I li recordo què estan fent el Govern del PP a l’Estat, un ridícul internacional
que crec que anirà a més, encara no ha començat, ja veurem. Ho anirem veient a mida
que avanci tot aquest procés. Recordi, doncs, que el que sí que per part de la Unió
Europea de la reforma que es vol fer del Tribunal Constitucional o, fins i tot, sense anar
més lluny, una persona menys sospitosa que és el president del Tribunal Constitucional
sortint, no?, que els ha fet una reflexió. Per ser un Tribunal Constitucional que va quedar
absolutament deslegitimat amb la sentència l’any 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de
Catalunya.
Per tant, hi votarem en contra, l’Ajuntament del Masnou és un ajuntament compromès
amb aquest procés polític i, evidentment, ho vam mostrar quan vam fer, en un dels
anteriors plens, la nostra adhesió al tema de la iniciativa aquesta de la mesa pel
referèndum i que és un dels principals objectius i reptes que té aquest país, que en els
propers mesos podem, els catalans i catalanes, decidir el nostre futur amb llibertat.
Moltes gràcies. Si de cas, alguna intervenció més senyor De las Heras, per tancar?
El Sr. Federico de las Heras
Bé, abans de res vull agrair els vots dels components d’aquest consistori que hi votin a
favor. Jo no comparteixo les reflexions que ha fet el senyor alcalde. Jo no sé per on anirà
el procés, sé per qui està liderat, un senyor que es diu Artur Mas, no entraré en més
comentaris, i penso que amb això ho dic tot o una bona part de l’explicació en la qual no
m’explicaré, perquè penso que ja hem fet prou intervencions l’un i l’altre al respecte. Però
bé, si això és liderar una cosa amb cara i ulls, doncs, que cadascú s’agafi la seva pròpia
reflexió. Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs passem a votar la moció.
Resultat: No aprovat per 14 vots en contra i 6 vots a favor.
Votació
Els grups municipals de 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), CiU (4 regidors), CUP-PA (2
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
15. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PP per impulsar un
acord urgent entre els grups parlamentaris al Congrés de Diputats per a la
tramitació i aprovació dels pressupostos generals de l'Estat de 2017
El Sr. Federico de las Heras llegeix la declaració institucional següent:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nadie puede negar en la actualidad que, gracias a la Ley de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local de 2013 y al resto de normas y medidas
aprobadas en favor de las Corporaciones Locales por el Gobierno del Partido Popular, el
conjunto de las Entidades Locales está en superávit y la inmensa mayoría de
Ayuntamientos españoles cumpliendo con sus obligaciones de pago. De esta forma se ha
desmontado el injusto estigma del despilfarro con el que se había etiquetado a los
Gobiernos Locales.
Este conjunto de medidas ha servido para impulsar un modelo de administración que
estimula la buena gestión al servicio del ciudadano, tal y como se ha demostrado con las
cifras obtenidas por las EELL: 0,44% de superávit en 2015 (en 2011 tenían déficit, del
0’40% del PIB) y su deuda sólo representa el 3,28% del PIB. Superávit que alcanza los
4.765 millones de euros y que todo indica que se volverá a repetir en 2016.
Hay que poner en valor, y así creemos que lo está haciendo el Gobierno de Mariano
Rajoy, que más del 90% de los Ayuntamientos tengan superávit y estén ayudando al
resto de administraciones a cumplir con sus objetivos de déficit. Las Entidades Locales
son las Administraciones más eficientes y más eficaces en la gestión pública y, en
consecuencia, hay que corresponderles con decisiones y medidas que faciliten su labor,
como la revisión y la flexibilización de la regla y el techo de gasto.
Precisamente porque la actuación de los Ayuntamientos y demás Entes Locales ha
contribuido, sin duda, a mejorar el clima y la estabilidad en momentos de grandes
dificultades económicas en nuestro País, es justo hacer valer la necesidad de contar con
mecanismos actualizados de gestión que permitan reinvertir ese superávit con mayor
flexibilidad, suavizando la aplicación de la regla de gasto, mejorando la ratio de la tasa de
reposición y, en consecuencia, la publicación de la oferta de empleo público; y todo ello
para poder seguir prestando y manteniendo los servicios públicos locales, aumentando su
calidad y, en definitiva, favoreciendo la creación de empleo.
Además, el municipalismo español ha apostado siempre por la modificación simultánea y
vinculada de la financiación autonómica y la local y de sus respectivos tributos, que evite2
solapamientos, defina los límites competenciales y garantice los recursos necesarios para
la prestación adecuada de los servicios públicos.
El nuevo sistema de financiación local, que estudia la Comisión de Expertos creada al
efecto, deberá aportar más recursos a las Haciendas Locales para que los Gobiernos
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Locales puedan desarrollar de forma adecuada las competencias que tienen legalmente
atribuidas conforme a lo previsto en la Ley. Y deberá recoger reivindicaciones históricas
de las Entidades Locales, relativas a la participación de las EELL en los ingresos del
Estado y el desarrollo de un modelo de participación de las EELL en los tributos de las
CCAA, así como el establecimiento de los mecanismos de coordinación entre la
financiación incondicionada autonómica y local.
Sin embargo, toda esta planificación se puede venir abajo si no están aprobadas y en
vigor las grandes líneas maestras de la economía española a través de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) y todo lo conseguido hasta ahora podría sufrir un retroceso
imperdonable, del que serían los ciudadanos los principales perjudicados y, dentro de
ellos, los más desfavorecidos, que son los más directamente beneficiados por las
políticas locales.
No hay que olvidar que hemos sufrido ya una parálisis institucional de más de nueve
meses desde que se celebraron las Elecciones Generales en diciembre de 2015 y que la
repetición de estas Elecciones en junio de 2016 ha arrojado una composición del
Parlamento español que obliga las fuerzas políticas con representación parlamentaria a
entenderse, negociar y pactar.
Especialmente urgente es la negociación que afecta, como ya se ha dicho, a los PGE
porque de ella se deriva el mantenimiento de la hoja de ruta de los servicios públicos
locales o su retroceso. Pero no solo eso, sin Presupuestos no se puede invertir el
superávit municipal lo que, sin duda, irá en detrimento de la creación de empleo.
Asimismo, la falta de aprobación de la Ley de Presupuestos está dificultando la gestión
del Fondo de Financiación, creado por el Gobierno para atender necesidades financieras
de los Gobiernos Locales.
Por ello, el Grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento del Masnou eleva al
Pleno la aprobación del siguiente acuerdo:
El Ayuntamiento del Masnou insta a los Grupos Políticos con representación
parlamentaria en las Cortes Generales a:
PRIMERO. Sentar las bases y alcanzar los acuerdos necesarios que permitan llegar a la
aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio
2017.
SEGUNDO. Impulsar un amplio acuerdo para lograr la reforma de la financiación local
que cumpla con las expectativas de los gobiernos locales reclamadas largo tiempo.
Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición a la Vicepresidencia
del Gobierno de España, al Ministro de Hacienda y Función Pública, a los Portavoces de
los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado y a la Junta de Gobierno de la
FEMP.”
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs obriríem torn d’intervencions. Senyor Suñé, té la paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, llegint la seva moció m’adono de com d’allunyats
estem i encara em costa més entendre com el PSOE va permetre que el senyor Rajoy
arribés a la presidència. Aquesta és una decisió que el PSC vam rebutjar des del primer
moment. No, senyor del PP, no. Vostès tenen una visió tan esbiaixada d’Espanya i dels
problemes dels espanyols que els inhabilita per seguir al front del Govern de tots, tal com
deixen palès a la moció. Ahir ja vam perdre una votació significativa amb el decret de
l’estiba i aquesta moció avança el que molts donen per fet, la impossibilitat d’aprovar
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pressupostos, que ens aboca a unes noves eleccions. Eleccions en les quals jo,
personalment, espero que el PSOE, encapçalat de nou per Pedro Sánchez, lideri el canvi
que Espanya necessita. Un govern que desmantelli les contrareformes que han dut
vostès des de l’any 2012 i, especialment, ja que parlen de municipis, LARSAL que ha
suposat el major atac a l’autonomia municipal. El nostre vot, evidentment, serà negatiu.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Ens trobem davant d’una situació curiosa, el PP del Masnou ens
té acostumats a les seves queixes, perquè diu que hi ha grups municipals que presentem
mocions el contingut de les quals, diuen ells, no afecta o interessa el municipi del
Masnou. I avui ens presenta una moció com aquesta en la qual ens demana que
demanem als grups parlamentaris del Congrés i del Senat que aprovin el pressupost de
2017.
La primera reacció que ens ve és dir, al regidor del PP, que sigui conseqüent amb el seu
posicionament anterior en relació amn aquest tipus de moció o bé que ens expliqui les
raons per les quals ha canviat d’opinió.
La segona és explicar-li, encara que suposem que ja ho sap, que perquè uns
pressupostos es puguin aprovar el primer que ha de fer el govern és presentar-los i, que
nosaltres coneguem, a dia d’avui el PP no ha presentat cap proposta de pressupost per a
l’any 2017 al Congrés.
La tercera és dir-li que si aquesta moció l’està presentant el PP a tots els municipis
espanyols on té representació, el que hauria de fer el regidor del PP és demanar als seus
col·legues de la resta de municipis d’Espanya que exigeixin a Mariano Rajoy que, amb la
màxima urgència, presenti una proposta de pressupost per a l’any 2017 al Congrés.
I la quarta és demanar-li que no faci trampes i li demano carinyosament i que, en una
moció que titula: “Declaració institucional per impulsar un acord urgent entre els grups
parlamentaris al Congrés de Diputats per a la tramitació i aprovació dels pressupostos
generals de l'Estat de 2017” no intenti colar, com a segona proposta d’acord, la demanda
d’impulsar un ampli acord per aconseguir la reforma del finançament local, perquè si ho
fa, se li veuen clarament les plomes.
Nosaltres animem el regidor del PP a que si, com ho estem nosaltres, ell està realment
preocupat per l’infrafinançament local i vol la flexibilització de la regla de la despesa i la
supressió de la taxa de reposició, presenti una moció al Ple de l’Ajuntament exigint al PP
central aquestes actuacions i li assegurem que, molt probablement, comptarà amb el
nostre suport.
Esperant aquesta moció, el nostre grup votarà en contra de la que avui ens presenta el
PP.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Alguna intervenció més? No. Senyor Matas, té
la paraula.
El Sr. Jordi Matas
Molt breument, perquè ja s’hi han estès els nostres companys. També volia afegir, per
part del Partit Socialista, el que estava dient de la reforma dels estibadors. La primera
vegada que des de l’any 1979 un decret llei no és aprovat pel Congrés, primera vegada
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des del 79. Per tant, prengui nota del que pot ser aquesta travessia pel desert en la qual
estan immersos. Aquesta travessia pel desert que també va començar amb la LARSAL,
com ja s’ha comentat fa un momen, i també aquí se’ns està dient amb aquesta moció
“desmontando el injusto estigma del despilfarro con el que se havía etiquetado a los
gobiernos locales”. Jo no recordo ara, actualment, el percentatge. Potser el 90 % era d’un
sol ajuntament, que era Madrid. I, per tant, era del seu partit. Per tant, fixi’s que entre
Madrid i València el 80 % era el deute de tots els ajuntaments, és a dir, per culpa d’ell
vam pagar tots. Per tant, aquesta moció també ens diu, més endavant, tot el tema dels
serveis públics, locals que van enrere en detriment de la creació d’ocupació. En cap
moment d’aquesta moció vostès tenen una preocupació per tots els aspectes de serveis
socials, no hi ha cap referència als serveis socials. Serveis socials que el Parlament de
Catalunya vol tirar endavant, uns pressupostos que vostès volen impugnar i volen tirar
enrere quan hi ha un gran increment de tota la despesa social en tots els aspectes.
Vostès, en cap moment s’han plantejat donar suport al Parlament en tot aquest tema
social i ens demana que donem aquest suport a Espanya? La resposta no pot ser d’altra
manera que dir-los que no. No podem donar suport a aquesta moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Matas. Abans de donar la paraula al senyor Federico de las
Heras, només una anècdota. Em vaig espantar una mica en veure-la perquè veia que
anava adreçat al presidente del cabildo insular. Pensava que el Masnou havia tingut...
havia patit algun moviment sísmic i veig que, suposo que no, que continuem estant
enganxats al territori. Té la paraula, senyor De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. No si se li comunica al presidente del cabildo insular vecino de
nuestra España no pasaria de vecino de nuestra tierra, d’aquí està clar que no tenim
cabildos a la zona. Podria ser, podria ser, mai se sap.
Bé, més que res no em sorprenen les intervencions que he escoltat. Des d’una banda he
vist la campanya a favor del Pedro Sánchez, sembla que la campanya està molt viva. Per
altra banda, bé, estem acostumats, el senyor Màxim i jo difícilment ens posarem d’acord
en temes de política general i amb la resta de partits, doncs, encara que els agradés,
però no, aquí parlen, la culpa, senyor Matas, és que és de Madrid. Tota la culpa és de
l’Ajuntament de Madrid. El dia que mirem Madrid, comunitat de Madrid, Barcelona,
Comunitat de Catalunya, farem número grossos de tot. La culpa no és de Madrid, ni la
culpa és de València, ni la culpa és d’altres. La culpa és d’una gestió amb molts
ajuntaments que van entrar en xifres d’endeutament molt perilloses, molt perilloses. Bé, la
realitat està aquí, les finances que s’han fet han funcionat, les economies municipals en
general estan bastant sanejades i aquest és el camí. Què es demana amb aquesta
moció? Bé, doncs es demana que qui vulgui col·laborar que col·labori i qui vulgui posar
pals a les rodes que posi pals a les rodes. Com bé diuen els estibadors, si s’ha perdut per
primera vegada una votació se’n poden perdre d’altres, ja veurem les negociacions, no se
saben fins al final. I hi ha coses en camí, ja veurem el que pot passar. Que no hi ha
pressupostos? Doncs es poden prorrogar un any més, dos no, però es podrien prorrogar
un altre any. Però això és gran política i de gran política ja la veurem venir en els propers
dies. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem a la votació de la declaració institucional.
Resultat: No aprovat per 19 vots en contra i 1 vot a favor.
Votació
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota a favor.
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Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra.
16. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre el 8 de
març, Dia de les Dones. Per unes polítiques feministes, pressupostos per a la
justícia de gènere!
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bé, sí que hi ha hagut una incorporació d’esmenes per part del
PSC, però com que ha quedat un text bastant dens, si m’ho permeten, intentaré resumirlo, per respecte també al públic assistent, i faré simplement la lectura dels punts més
generalistes i la lectura dels acords.
La declaració institucional literalment diu el següent:
“El 8 de març és una de les commemoracions anuals més importants de l’agenda
feminista des que el 1910 la Internacional Socialista va proclamar el Dia de les Dones.
Les dones del món, des de l’internacionalisme de la lluita per l’equitat de gènere, la
justícia, la pau i no violència i les llibertats de les dones, seguim commemorant-lo, més de
cent anys després, i denunciant les desigualtats i discriminacions que perduren.
L’ordre patriarcal s’imposa en les societats del món. La globalització del capitalisme
salvatge ha esdevingut una xacra per a les conquestes en drets socials i laborals de les
dones en tant que ha necessitat de la divisió sexual dels treballs per continuar privilegiant
una classe social minoritària sobre les altres.
El segle XXI va començar amb un forta estratègia neoliberal per la regressió en drets i
llibertats, anomenada crisi. La imposició de polítiques d’austeritat ha aconseguit
depauperar la vida de la gent a través de l’espoli de drets i serveis públics. L’èxit
neoliberal ha necessitat grans aliances al món. Els governs de l’austeritat continuen
aplicant-nos el programa de la precarietat que ha esdevingut en el desmantellament de la
igualtat.
A Catalunya, el pressupost per a les polítiques de dones va arribar a caure fins a un 36%
i avui, en els actuals pressupostos de la Generalitat, representa un 31% menys respecte
el 2010. La insuficiència de recursos es fa palesa en l’abandonament de les polítiques
d’igualtat, en el finançament als ajuntaments i a les entitats de defensa dels drets de les
dones. Així, el pressupost de l’Estat per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
ha arribat a perdre el 61% dels seus fons en una dècada.
La pèrdua de legitimitat que han patit les polítiques d’igualtat, fruit de les concepcions
neomasclistes que han impulsat els governs de dretes per retallar-les, impacten sobre els
drets humans de les dones.
La precarietat es viu a les llars dels nostres carrers. Els indicadors d’igualtat de gènere
constaten la feminització de la pobresa, que colpeja de manera més severa les dones
amb fills a càrrec que tenen una unitat familiar monomarental.
L’informe de Save the Children alerta que a Catalunya el 2015 s’ha produït un increment
del 23% dels nens i les nenes en situació de pobresa extrema respecte el 2013. Nens i
nenes que, en bona part, són de nuclis familiars monomarentals. Retallar en igualtat és
empobrir la vida de dones, nenes i nens.
L’estructura del mercat laboral manté les dones en més alta desocupació i atur. La
precarització dels salaris ha fet incrementar la bretxa salarial entre dones i homes, que a
Catalunya és del 24,8% respecte els salaris masculins (un punt més alta que a l’Estat). El
sostre de vidre, que dificulta l’accés de les dones als llocs de direcció, es manté a
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Catalunya malgrat l’increment de les dones titulades. La divisió sexual dels treballs de
cura i domèstics continuen ocupant més temps les dones. Les dones treballen 21 hores
setmanals més que els homes en el treball domèstic. El 82% de les persones cuidadores
principals dels nens i nenes de 0 a 3 anys són les mares, el 7,5% les àvies i només el
4,8% els pares. Els permisos de maternitat i paternitat, tot i l’últim augment del permís
patern a 30 dies, continuen sent un obstacle perquè no s’equipara al matern. Això en
perpetua l’estigmatització de les dones al món laboral i per la coresponsabilitat en la cura
de fills i filles.
Per a moltes dones, treballar avui no és cap garantia per poder dur a terme un projecte
de vida emancipador i autodeterminat. La manca de protecció social en prestacions
econòmiques, beques, ajuts i les baixes pensions estan incrementant la pobresa. La
situació de l’habitatge i els alts costos que, a gran part del territori català, implica l’accés
al lloguer comporten altes dificultats per mantenir els costos bàsics de la vida quotidiana.
No oblidem que les discriminacions i la vulneració dels drets econòmics de les dones és
encara més salvatge quan s’interseccionen sobre les dones més factors de vulnerabilitat
com la salut, la diversitat funcional, l’edat, l’origen o la pertinença a minories ètniques. No
abordar els factors de discriminació de gènere amb polítiques públiques deixa moltes
dones en alternatives de subsistència que impliquen l’explotació en l’àmbit laboral, en el
servei domèstic o sexual. Els valors del neoliberalisme patriarcal s'han fet forts en una
part de la nostra societat, i, el més perillós, ho estan fent sota una aparença de
neofeminisme basat en la suposada llibertat d’elecció de les dones per mercantilitzar el
seu cos.
Les polítiques d’igualtat han estat una llarga reivindicació dels feminismes per superar les
discriminacions que les societats patriarcals i capitalistes produeixen sobre les dones.
Sense polítiques de dones no hi ha equitat de gènere. Sense equitat de gènere no hi ha
justícia social.
El compromís de les institucions públiques amb els drets humans de les dones només pot
expressar-se amb la realització de polítiques per la justícia de gènere.
Els manifestos no canvien realitats. Les realitats es canvien amb polítiques
transformadores i amb pressupostos per a desenvolupar-les. La defensa d’aquestes
polítiques no pot només quedar a mans dels ajuntaments i els feminismes. Les dones
reclamen unes institucions al servei del bé comú i dels nostres drets humans.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa
que el Ple adopti els següents
ACORDS
Primer.- Defensar les polítiques d’igualtat des d’una perspectiva de drets de les dones
que actuen prioritàriament sobre els factors de discriminació i de combat del masclisme i
les seves violències.)
Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya a recuperar el pressupost per a les polítiques
de dones i incrementar-ne anualment les dotacions, per fer front als efectes negatius que
la regressió i el desmantellament de les polítiques d’igualtat han produït sobre les dones,
reforçant la prevenció en violència de gènere, especialment entre joves.
Tercer.- Instar el Govern de l’Estat i la ministra d’Igualtat a recuperar el pressupost per a
les polítiques de dones i garantir-ne el finançament a les administracions, a complir i fer
complir les recomanacions d’obligat compliment del Comitè CEDAW de Nacions Unides i
impulsar els mecanismes per fer front prioritàriament a les mesures per a la protecció
social, els serveis públics i la lluita contra el sexisme i les violències masclistes que li
reclamen aquestes recomanacions.
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Quart. Instar al govern de l’Estat i al govern de la Generalitat de Catalunya a liderar el
Pacte d’Estat contra la violència de gènere amb tots els agents polítics i socials per
garantir recursos, l’acompanyament judicial personalitzat en els Jutjats Especialitzats per
a les dones víctimes i la formació específica acreditada per als membres de la
magistratura especialitzada prèviament a ocupar el càrrec, a més de garantir el
manteniment dels jutjats de violència sobre la dona VIDO.
Cinquè.-Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a promoure un gran pacte català
per garantir que la Generalitat desenvolupi i apliqui les diverses lleis vigents de lluita
contra la xacra masclista, unes lleis que, a més, defensen l’enfortiment del paper dels
municipis com a primers garants per sensibilitzar, detectar i tractar les dones víctimes de
violència masclista, i les seves famílies, donat que són la institució més propera a la
ciutadania.
Sisè.- Traslladar els presents acords al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, al Departament de Presidència de la Generalitat, a l’Institut Català de les
Dones, als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, a les entitats
municipalistes de Catalunya i a les entitats de dones del Masnou i fer-los públics a través
dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Crespo. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor De las
Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Només comentar. El Grup Popular votarà a favor de la moció encara que no en
compartim el preàmbul. Havíem pensat de fer una separació però, bé, no incidirem, no
entrarem a discutir el preàmbul, que hi ha molts aspectes que podríem discutir. No és
l’objectiu si ens centrem en el que són els punts d’acord, que és, de fet, el que importaria,
doncs bàsicament estem d’acord al 100 % en els punts d’acord.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, senyora González, té la paraula.
La Sra. Mònica González
Gràcies, bona nit un altre cop. Malauradament, atès que és un tema que segueix sent
molt candent ens trobem un any més expressant la nostra posició davant un problema
que sembla no minvar amb el temps a la nostra societat, incrementat actualment amb la
situació de crisi social, econòmica i institucional. I que encara avui dia haguem de sentir
tot un senyor eurodiputat polonès d’ultradreta menyspreant la capacitat de les dones
físicament i intel·lectualment per les seves declaracions misògines en el Ple de
l’eurocambra, on deia textualment que les dones han de cobrar menys que els homes
perquè són més dèbils, més petites i menys intel·ligents. Això no ho podem permetre ja.
És una clara posició de masclisme, desigualtat i intolerable.
En tot cas, tot això radica en una desigualtat entre gènere dins la societat i en tots els
àmbits. Cal refermar la tasca educativa que faci especial èmfasi en la igualtat
d’oportunitats en el respecte i en la valoració de la persona, independentment del gènere,
l’edat, la procedència, la cultura o altres aspectes. Val a dir que aquest senyor eurodiputat
rebrà una sanció segons alguns exemplars, encara que per altres hauria de ser-ho més.
La nostra aposta pel feminisme actiu com a socialistes ha estat al nostre costat i al nostre
país una lluita permanent buscant des dels nostres governs ampliar i legislar drets per a
les dones, per les seves llibertats i per la igualtat d’oportunitats. Lleis que en posteriors
governs de la dreta han retallat, minvat els pressupostos derogant o modificant lleis i
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limitant l’actuació de les administracions públiques i els serveis especialment destinats a
la dona. Que vagi per endavant que el nostre vot a aquesta moció serà un sí rotund.
Ens hem estat de presentar una moció pròpia pel tema atès que no tenia sentit presentarne més d’una pel mateix tema i avorrir el nostre públic amb aquest fet duplicant
missatges. Per tot això, hem d’agrair el gran esforç que han fet els nostres companys
d’ICV per incorporar algunes de les esmenes que vam presentar, que els vam suggerir i
per l’aposta de buscar un consens majoritari amb tots els grups del consistori. Per anar
acabant, doncs, ens podríem estendre molt més en aquest discurs, demanem i
encoratgem a tots i totes el suport a la lluita per la igualtat d’oportunitats de la dona com
un igual en tots els sentits. Encara ens queda molt treball per fer. Tots tenim una dona a
la nostre vida com a mínim, la que ens ha parit. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Doncs, senyora Blanch, té la paraula.
La Sra. Meritxell Blanch
Bona nit una altra vegada, gràcies. Tal com diu la proposta, és cert que el pressupost per
desenvolupar polítiques de dones va minvant any rere any. Tal com vam dir nosaltres en
el manifest del 8 de març, cal que els pressupostos públics de les administracions reforcin
la seva aposta i inversió per les polítiques d’igualtat de gènere i implementin el
desplegament de les lleis d’igualtat i violència masclista. Dit això, la defensa d’aquestes
polítiques, com diu la moció, no tan sols ha de recaure en els ajuntaments. D’altra banda,
també compartim que sense polítiques de dones no hi ha equitat de gènere i, per tant,
sense aquesta equitat tampoc hi ha justícia social. Així mateix, com a Equip de Govern,
compartim la totalitat del que s’exposa a la declaració i, per tant, el nostre vot serà
favorable. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Crespo, per tancar el debat.
La Sra. Elena Crespo
Bé, doncs agrair el suport per unanimitat que sembla que tindrà aquesta declaració
institucional i a les aportacions, especialment del PSC, per millorar-ne el redactat. És
important incloure en mesures concretes i eficaces tot el que diu la declaració perquè els
manifestos, com hem dit, no canvien realitats. La Generalitat, l’Estat espanyol, els
ajuntaments han anat minant els pressupostos en polítiques d’igualtat d’entre un 31 a un
61 %. Suposo que gràcies a la racionalització i a les polítiques de superàvit a les quals
feia esment el company del PP abans. Les dones cobren a Catalunya, de mitjana, un
24,8 % menys del salari respecte els seus companys homes per les mateixes feines i
responsabilitats. El 82 % de les persones cuidadores d’infants de 0 a 3 anys són les
mares, seguint el rànquing les iaies, amb un 4,8 %. En situacions de vulnerabilitat, a més,
econòmica i de salut o, fins i tot, de violència de gènere aquestes situacions encara són
més precaritzadores i impedeixen que les dones tinguin un projecte de vida emancipador.
Les actituds individuals també estan plenes de micromasclismes gravats a foc per la
nostra educació, de manera conscient o inconscient. Per tant, des de la nostra realitat,
des de la nostra vessant més privada i quotidiana fins a les institucions que ens
representen intentem posar més consciència en tot el camí que ens queda per recórrer.
Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Crespo. Doncs, si els sembla passem a la votació de la
declaració institucional.
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Resultat: Aprovat per unanimitat simple 20 vots a favor
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C's (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
17. Presa de raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidora d'aquest
Ajuntament, formulada per la senyora Laia Noy i Oliveras
El Sr. Jaume Oliveras
Vist l’escrit presentat el 23 de febrer de 2017, avui el que faríem seria, per assentiment,
donar-nos per assabentats i prendre aquest acord de la seva renúncia, en la qual
evidentment ens hem assabentat de la seva renúncia voluntària i sol·licitar, com és
oportú, a la junta electoral central, doncs, cobrir la vacant per la persona que l’ha de
succeir. En aquest cas, la senyora Rosa Subirats i Naval i, en cas que hi hagués una altra
renúncia, doncs, aniria en funció de l’ordre de la seva llista electoral. I, per tant, faríem
tota la tramitació oportuna per tal de poder-ho trametre a la junta electoral, la seva
renúncia, i, per tant, en el proper Ple, suposo, senyor secretari, la presa de possessió de
la nova regidora, si s’escau, en aquest cas. Senyora Noy, té la paraula.
La proposta literalment diu el següent:
“Vist l’escrit presentat el passat dia 23 de febrer de 2017, amb registre d’entrada número
2409/2017 per la senyora Laia Noy i Oliveras, per mitjà del qual formula la seva renúncia
al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament.
Vist que la senyora Laia Noy i Oliveras, va prendre possessió del càrrec de regidora, a la
sessió plenària del dia 13 de juny de 2015, per la candidatura presentada a les eleccions
municipals del dia 24 de maig de 2015, per la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu
(CUP-PA).
Atès que l’article 9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
determina la renúncia com a causa de la pèrdua de condició de regidor/a.
Atès que el mateix article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals estableix que la renúncia s’haurà de fer efectiva per escrit davant del Ple de la
Corporació.
Atesa la instrucció de la Junta Electoral Central, del dia 10 de juliol de 2003 (publicada en
el BOE de data 18 de juliol de 2003), que regula la substitució dels càrrecs representatius
locals, i en la qual s’assenyala: que quan es presenti un escrit de renúncia del càrrec de
regidor/a el Ple de l’entitat local del qual formi part prendrà coneixement de la renúncia, i
als efectes de procedir a la substitució, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de
Règim Electoral General, trametrà una certificació de l’acord adoptat a la Junta Electoral
competent, indicant expressament el nom de la persona que a judici de l’Ajuntament li
correspongui cobrir la vacant.
Atès que de conformitat amb la llista de candidats presentada per la Candidatura d’Unitat
Popular-Poble Actiu (CUP-PA) a les eleccions del 24 de maig de 2015, segons la
proclamació definitiva, realitzada per part de la Junta Electoral de Zona de Mataró en data
25 d’abril de 2015, i publicada al BOPB en data 28 d’abril de 2015, el candidat a qui en
principi li correspon, per ordre de substitució, és la senyora Rosa Subirats i Naval.
Vist l’informe emès pel Secretari General de data 24 de febrer de 2017.
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Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, i l’art.53
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local a Catalunya, proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. PRENDRE RAÓ i donar-se per assabentats de la renúncia voluntària al càrrec de
regidora d’aquest Ajuntament presentada per la senyora Laia Noy i Oliveras, en data
23 de febrer de 2017, amb registre d’entrada número 2409/2017. A les eleccions locals
del 24 de maig de 2015, la senyora Noy va presentar-se com per la Candidatura
d’Unitat Popular-Poble Actiu (CUP-PA). Va ser escollida i va prendre possessió del
càrrec, en Ple del dia 13 de juny de 2015, a la sessió constitutiva de l’Ajuntament.
2. SOL·LICITAR a la Junta Electoral Central, als efectes de procedir a cobrir la vacant de
regidora, que expedeixi i trameti a aquest Ajuntament la credencial acreditativa de la
condició de regidor electe a favor del candidat que segueix l’ordre de la llista electoral
de la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu (CUP-PA), la senyora Rosa Subirats i
Naval. Pel cas de renúncia anticipada d’aquest candidat se sol·licitarà credencial a
favor d’aquella persona que correspongui segons l’ordre de la llista electoral.
3. FER CONSTAR que un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de
regidora electe es notificarà de forma fefaent pel Secretari General a la persona
interessada, als efectes que pugui prendre possessió del càrrec de regidor d’aquest
Ajuntament, a la primera sessió plenària que tingui lloc, previ jurament o promesa del
càrrec de regidor d’acord amb la fórmula establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5
d’abril, i prèvia presentació de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de
possibles incompatibilitats i sobre qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o
pugui proporcionar ingressos econòmics d’acord amb el que disposa l’art. 75.7 de la
Llei reguladora de les Bases de Règim Local i art. 163.1 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a
Catalunya”, segons el model aprovat pel Ple municipal en data 19 de maig de 2011.
4. TRAMETRE un certificat del present acord, juntament amb la resta de documentació
necessària, a la Junta Electoral Central als efectes legals oportuns i en especial per tal
que procedeixi a l’emissió de la credencial acreditativa a favor del candidat que
correspongui.
5. FER PÚBLICS aquests acords mitjançant la publicació d’un edicte a l’e-Tauler
d’aquest Ajuntament als efectes del seu general coneixement.”
La Sra. Laia Noy
Hem presentat aquest punt a l’ordre del dia per fer efectiva la renúncia de les regidores i
representants de la CUP al Masnou. Així doncs, queden informats el Ple i les persones
assistents. El relleu és un compromís de campanya de l’assemblea de la CUP al Masnou
i s’havia de fer al maig. Hem decidit avançar-lo per motius de reorganització interna de
l’Assemblea. Em sembla adient recordar que això ho fem, tal com expliquem en el nostre
codi ètic, perquè defugim de la professionalització de les nostres representants. Així
doncs, a partir del proper ple del mes d’abril prendrà possessió la persona següent de la
llista electoral, Rosa Subirats, i a l’espera que la Sandra Miras decideixi deixar l’acta de
regidora per poder realitzar el relleu que l’Assemblea Local havíem decidit, entrarà Dídac
Miró. Les noves regidores entomaran la feina institucional d’aquesta assemblea amb
forces renovades.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Noy. Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyora Miras, té
la paraula.
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La Sra. Sandra Miras
Sí, bona nit a tothom, una altra vegada. El relleu de les regidores, nosaltres, l’havíem de
fer al juny d’aquest any, del 2017, tal com ens vam comprometre públicament el dia que
vam prendre possessió del càrrec de regidora, que va ser a la sessió plenària del 13 de
juny del 2015.
Respecto que la Laia renunciï voluntàriament al càrrec de regidora, només faltaria, i,
precisament per això, perquè la renúncia és un acte voluntari i personal, la Laia va
presentar un escrit a nom propi a l’Ajuntament el passat 23 de febrer de 2017 comunicant
la seva renúncia a l’acta de regidora, però jo no he presentat cap renúncia. Per tant, en
cas que es faci, es farà el relleu d’una sola regidora.
El meu compromís de treballar per totes aquelles persones que ens van fer confiança
està intacte des del dia de la meva presa de possessió. D’aquest tema ja en vam parlar a
la comissió informativa del dimecres passat, ja el secretari va haver d’aclarir quin era el
funcionament i, si no li fa res, secretari, jo li pregaria si pot tornar a explicar quin és el
tràmit i en quins termes s’ha de fer efectiu, si pot. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyora Miras, senyor secretari si vol intervenir?
El Sr. Secretari
Bé, bona nit. El càrrec de regidor o regidora com a representant electe és un càrrec
voluntari i no obligatori. Per això, se n’admet la renúncia en qualsevol moment de la
legislatura. La renúncia és voluntària, lliure i de caràcter individual per part de cada
regidor i regidora, tal com consta a l’informe de secretaria en data 23 de febrer de 2017,
amb registre d’entrada número 2409 es va presentar la renúncia per part de la senyora
Laia Noy Oliveras. No consta cap més renúncia presentada.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs així ens consta i així el punt que avui portem amb el seu
assentiment per Ple. Si no hi ha cap més intervenció, si se’m permet, només dos
comentaris.
Agrair-li aquests, jo diria que són vint-i-dos mesos exactament, la seva tasca de regidora,
la senyora Laia Noy Oliveras en aquest Ajuntament, sobretot en aquest plenari, que hem
compartit aquests 22 mesos, crec que ha estat positiu, doncs, poder compartir aquests 22
mesos amb vostè per part de tot el consistori i, sobretot, desitjar-li que li vagi bé en les
seves tasques polítiques i també professionals a partir d’ara. Moltes gràcies per la seva
feia.
Resultat: En resten assabentats.
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.

57

