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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.
El Sr. Jaume Oliveras
Hem hagut d’avançar un dia la celebració d’aquest Ple al trobar-nos amb dia de reflexió i,
per tant, tot el que té a veure amb propaganda política que tingui una relació directa o
indirecta amb el procés electoral, doncs, s’ha d’abstenir a comentar-ho, tant per part dels
regidors i regidores com per part del públic i, per tant, és un Ple que té unes
característiques especials, l’ha permès per la junta electoral i així s’han fet les consultes
prèvies per part del senyor secretari. Si us sembla, comencem l’ordre del dia.
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 19 d'octubre i del
Ple extraordinari i urgent del 26 d'octubre de 2017
S’aprova l’acta del Ple ordinari de 19 de d’octubre de 2017 per unanimitat, sense
introduir-hi esmenes.
S’aprova l’acta del Ple extraordinari i urgent, amb una correcció a la intervenció del Sr.
Ernest Suñé, pàgina 3.
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents:
ALCALDIA
El diumenge 19 de novembre, va morir el jutge de pau del Masnou, Josep Vendrell
Torras.
Presentació de la reestructuració del cartipàs municipal
El dilluns 27 de novembre, l’Equip de Govern del Masnou va convocar una audiència
pública per explicar la nova reestructuració del cartipàs municipal, després que el 14 de
novembre passat, quatre dels cinc integrants del Grup Municipal Demòcrata (PDeCATUnió) presentessin la seva renúncia. La cinquena membre del Grup Municipal Demòcrata,
va posar el càrrec a disposició de l’alcalde.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
L’Ajuntament presenta novetats al sector del comerç de la vila
El passat dimecres 22 de novembre, les regidories de Promoció Econòmica i Seguretat
Ciutadana van presentar conjuntament diverses novetats al sector del comerç a l’entorn
de la seguretat i la promoció: l’aplicació DragAlert. Aquesta aplicació és un sistema
d’avisos per connectar directament amb la Policia Local davant una situació
d’emergència. Hi van assistir la regidora d’ambdues regidories implicades, Sílvia Folch, la
Federació de Comerç, Indústria i Turisme del Masnou, i diversos comerços del municipi.
Alella, Teià i el Masnou sumen esforços per reactivar l’ocupació
El dimecres 29 de novembre va tenir lloc la inauguració de les Jornades d’Ocupació, que
arriben a la tercera edició. L’objectiu de les jornades és seguir facilitant eines que ajudin
les persones en situació de desocupació a cercar feina i orientar el seu futur professional
d’acord amb les noves exigències del mercat. L’autoocupació com a alternativa
professional dins del mercat laboral és el tema que centrarà aquesta edició.
Comença la campanya “Queda’t al Masnou”
Fins al 31 de desembre la campanya “Queda’t al Masnou” torna a regalar bosses
reutilitzables, a més de deu premis de 300 euros cada un per gastar als comerços del
poble.
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Fira de Santa Llúcia
El cap de setmana del 16 i 17 de desembre es va inaugurar la Fira de Santa Llúcia, que
dona el tret de sortida a la celebració del Nadal al Masnou. Els actes han inclòs la
inauguració del pessebre municipal i dos concerts corals.
A la Fira de Santa Llúcia, organitzada per la Federació del Comerç, la Indústria i el
Turisme del Masnou es van instal·lar una quarantena de parades. Van assistir a la
inauguració, l’alcalde, Jaume Oliveras, i diversos membres del consistori.
TURISME
Itinerari “El Masnou. Terra de Mar”
El passat diumenge 26 de novembre, va tenir lloc aquesta activitat i al finalitzar va haverhi un tast de masnovines i vi DO Alella.
Oberta la mostra de fotografies #Raconsdelmasnou
El dijous 14 de desembre es va inaugurar l’exposició fotogràfica #Raconsdelmasnou, que
recull les millors fotografies del concurs fotogràfic d’Instagram. Va ser inaugurada per la
regidora de Turisme, Neus Tallada.
SEGURETAT CIUTADANA
Celebració del patró de la Policia Local
El dilluns 4 de desembre, es va celebrar la festa patronal de la Policia Local, els Àngels
Custodis. Aquesta celebració ha servit perquè aquest cos reafirmi la seva voluntat
d’esdevenir una policia comunitària, de servei i implicada en la vida quotidiana del
municipi. Hi van assistir la regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Folch, i l’alcalde,
Jaume Oliveras, que va tancar els parlaments, també va acollir membres del consistori,
del cos policial i familiars dels agents.
ACCIÓ CÍVICA
Inauguració pessebre municipal
El pessebre municipal es pot veure a Els Vienesos, a càrrec del Centre Cultural i de
Lleure Luz del Alba i l’Associació de Veïns i Veïnes del Masnou Alt, amb el suport de
l’Ajuntament del Masnou.
ACCIÓ SOCIAL
Signatura de conveni amb la Creu Roja del Masnou, Alella i Teià
El dilluns 27 de novembre, l’Ajuntament del Masnou va signar un conveni de col·laboració
amb la Creu Roja del Masnou, Alella i Teià, entitat que té entre els seus objectius la
promoció i la coordinació de la solidaritat, l’ajut a la promoció de la persona i el
desenvolupament de la dignitat humana. A la signatura van assistir l’alcalde, Jaume
Oliveras; el president local de l’entitat, Francesc Bonet, i el coordinador de Comunitat i
Persones i regidor delegat d’Acció Social, Albert Alfaro.
Cloenda del Curs de Coneixement de la Societat Catalana i el seu Marc Jurídic
El dijous 30 de novembre, va tenir lloc la cloenda del Curs de Coneixement de la Societat
Catalana i el seu Marc Jurídic, emmarcat dins del Servei d’Acollida i organitzat per
l’Ajuntament del Masnou. El regidor d’Acció Social, Albert Alfaro, va ser l’encarregat de
lliurar els diplomes.
El Gran recapte de la Fundació Banc dels Aliments recull més de 33 tones de
menjar per a la Sitja al Masnou
El dies 1 i 2 de desembre va tenir lloc el Gran recapte al Masnou. El CDA La Sitja i les
entitats que el componen han participat per primera vegada en el Gran recapte, aportanthi voluntaris i alhora coordinant el transport dels productes de les donacions. Es van
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recollir més de 33 tones de menjar, que formaran part dels lots d’aliments que es donen a
les famílies en situació de vulnerabilitat del Masnou. El divendres 1 de desembre,
l’alcalde, Jaume Oliveras, i el regidor d’Acció Social, Albert Alfaro, van visitar el centre.
BIBLIOTECA
Conferència Marató TV3
El divendres 17 de novembre, va tenir lloc aquesta activitat, sobre les malalties
infeccioses, a càrrec d’una doctora especialista en la matèria.
Visites escolars
El divendres 17 de novembre: alumnes de 1r de l’Escola Marinada.
El dimarts 21 de novembre: alumnes de l’Escola Ocata.
El divendres 24 de novembre: alumnes de 5è de l’Escola Marinada.
El dimarts 28 de novembre: alumnes de 1r de l’Escola Sagrada Família.
Tertúlies en català
El dimarts 28 de novembre van comentar el llibre El mestre de Kheops, d’Albert Salvadó,
a càrrec de la voluntària per la llengua Carme Giol.
Sessió de lectors intrèpids
El dimarts 21 de novembre va tenir lloc aquesta sessió del club.
El dimarts 12 de desembre va tenir lloc aquesta activitat amb el comentari del llibre
Konrad o el nen que va sortir d’una llauna de conserves.
Hora del conte
El dissabte 18 de novembre, va tenir lloc aquesta activitat amb la lectura del conte
Recapte d’estels, a càrrec de la Queralt Viladeval i el Salvador Linares.
El dissabte 25 de novembre va tenir lloc aquesta activitat amb el conte Rondalla va,
mentida conto, amb Glòria Arrufat.
El dissabte 16 de desembre va tenir lloc aquesta activitat amb el conte Els Reis d’Orient i
el misteri del camell perdut, i va acabar la sessió fent cagar el tió.
Tertúlia de Teatre
El dimecres 22 de novembre, va tenir lloc la tertúlia amb El naixement, d’Elisenda Guiu.
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET
Paradise, una comèdia atrevida
El passat dissabte 16 de desembre, va tenir lloc a l’Espai Escènic Ca n’Humet l’obra de
teatre Paradise, de Nico & Sunset, dirigida especialment als joves.
CULTURA
Èxit de la Setmana Potter al Masnou
Entre el 23 i el 26 de novembre, al Masnou es va commemorar el vintè aniversari de la
publicació del primer llibre de J. K. Rowling, Harry Potter i la pedra filosofal, que va
convertir el personatge Harry Potter.
L’entitat AJTEM, Associació Juvenil de Teatre del Masnou, va organitzar una programació
farcida d’activitats vinculades al món de la màgia per a tots els públics.
VII beca de recerca local
El divendres 24 de novembre va tenir lloc la presentació del llibre Lluís Millet i Pagès.
Retalls de vida. Aportacions biogràfiques a través de les cartes del llegat, elaborat per
Núria Vilà i Maria Villanueva. La publicació suposa el nou número de la revista La Roca
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de Xeix. L’acte va comptar amb la presència de les autoritats municipals, les autores de
l’obra i el presentador de l’acte, Francesc Cortés i Mir, doctor en Musicologia.
Inauguració de l’exposició Impecable, del V Festival d’Art Contemporani Llucifest
El divendres 24 de novembre va arrencar aquesta mostra, amb l’obra Impecable. Aquesta
exposició es podrà visitar fins al 17 de desembre. La van assistir l’alcalde, Jaume
Oliveras, i la regidora de Cultura, Neus Tallada.
A les 20.05 hores, s’incorporen a la sessió la Sra. Meritxell Blanch Daura i el Sr. Romà
Lòpez Bolart.
Concurs de música jove del Maresme
El dissabte 25 de novembre es va celebrar a Montgat la final de l’Endolla’t, el concurs de
música jove del Maresme. Aquest concurs és una de les accions dels plans locals de
joventut de Cabrils, el Masnou, Montgat i Vilassar de Mar, i pretén donar suport i
promocionar els grups local de música jove.
Concert Cor Scandicus
El diumenge 17 de desembre va tenir lloc a l’església de Sant Pere el concert del Cor
Scandicus i la Jove Orquestra de Cambra del Masnou. El Cor va interpretar el Gloria RV
589, d’A. Vivaldi, juntament amb la coral convidada Loiola’s Sound de Barcelona.
ENSENYAMENT
Cloenda de l’alumnat del projecte d’intercanvi de l’Institut Maremar
El dilluns 20 de novembre, va tenir lloc l’acomiadament dels alumnes alemanys que van
estar acollits per l’Institut Maremar, el seu alumnat i les seves famílies, en el marc del
projecte d’intercanvi de l’institut, que té el suport de l’Ajuntament del Masnou, via conveni
de col·laboració. La regidora d’Ensenyament, Sílvia Folch, va acomiadar els alumnes
alemanys i va lliurar uns obsequis per a l’institut i els seus alumnes.
Visita a les noves instal·lacions de l’Escola Municipal de Música
El dimarts 21 de novembre, una representació de l’Ajuntament de Roda de Ter va visitar
l’EMUMM per conèixer el funcionament del contracte, règim financer entre l’Ajuntament i
el concessionari, el mètode pedagògic del projecte i altres característiques del servei.
Reunió de directors dels centres educatius
El dijous 23 de novembre, ha tingut lloc una reunió entre la regidora d’Ensenyament,
Sílvia Folch, i els directors de les escoles i instituts del Masnou per tractar qüestions
d’àmbit educatiu i escolar del municipi. També hi ha assistit l’alcalde, Jaume Oliveras.
L’Escola Ocata rep el distintiu d’Escola Verda
El divendres 24 de novembre, l’AMPA de l’Escola Ocata va organitzar una festa per
commemorar el descobriment del distintiu d’Escola Verda, que el Departament de
Territori i Sostenibilitat ha atorgat a l’escola. Van ser-hi presents el director de l’Escola,
Jordi Navarro; l’alcalde, Jaume Oliveras, i el regidor de Medi Ambient, Quim Fàbregas.
Amb aquesta ja són quatre les escoles públiques del municipi que disposen d’aquest
distintiu.
Xerrada sobre la seguretat a Internet
El dimarts 28 de novembre va tenir lloc una xerrada informativa sobre la seguretat a
Internet. La regidora d’Ensenyament, Sílvia Folch, va agrair que el Masnou pogués
disposar d’aquesta trobada organitzada des de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat
de l’ABP de Premià de Mar (Mossos d’Esquadra).
Comissió del projecte GEODA
El dijous 14 de desembre es va reunir la Comissió del projecte GEODA, que són els
representants del projecte per part dels centres educatius Maremar, Mediterrània,
Sagrada Família i Bergantí; la inspectora d’ensenyament, per part del Departament
6

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2017000014

20 de desembre de 2017

d’Ensenyament; la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament del Masnou, i el tècnic
d’Ensenyament, August Cabré.
Concert Ple de Cor de l’EMUMM
El passat dissabte 16 de desembre va tenir lloc a l’església de Sant Pere el concert Ple
de Cor, i els cors infantils de mitjans i adults i el grup vocal a capella de l’Escola Municipal
de Música del Masnou. Aquest acte va servir per tancar el cicle d’actes commemoratius
de l’Any Millet al Masnou.
ESPORTS
Presentació del Club Atlètic Masnou
El diumenge 19 de novembre, va tenir lloc la presentació dels equips de futbol del Club
Atlètic Masnou. A l’acte, hi va assistir l’alcalde, Jaume Oliveras; el regidor d’Esports,
Joaquim Fàbregas, i la primera tinent d’alcalde, Sílvia Folch.
Nit de l’Esport 2017
El divendres 1 de desembre va tenir lloc la tradicional Nit de l’Esport. On el Masnou va
reconèixer la tasca dels seus esportistes i també de tots aquells que fan possible que
l’esport cada vegada tingui un paper més important en la vida dels masnovins. L’edició
d’enguany va començar amb un minut de silenci en record a Jaume Pons, exentrenador
del Club de Patinatge del Masnou, mort sobtadament pocs dies abans. L’acte es va obrir
amb els parlaments de l’alcalde, Jaume Oliveras, i del recentment nomenat regidor
d’Esports, Quim Fàbregas, i van servir per fer un repàs de les diverses iniciatives o
activitats esportives d’aquest any, engegades amb l’objectiu de fomentar la participació
de bona part de la ciutadania.
Ja es poden fer les inscripcions per a la cursa de Sant Silvestre
Ja estan obertes les inscripcions per participar en la 38a edició de la Cursa de Sant
Silvestre del Masnou, la més antiga de Catalunya, que es farà el dia de Sant Esteve. La
cursa s’adhereix a la campanya “Nassos contra el càncer”.
HABITATGE
Ajuts per a la quota de l’IBI
Des del dilluns 11 de desembre es poden sol·licitat els ajuts sobre la quota de l’IBI per a
persones amb escassa capacitat econòmica.
Ampliació del termini per sol·licitat ajuts per pagar l’IBI
El 30 de novembre, a la Junta de Govern Local, es va aprovar la convocatòria pública
d’ajuts sobre l’IBI. Amb l’objectiu d’arribar al màxim de famílies possible, s’ha valorat fer
una pròrroga del termini de presentació de sol·licituds i s’ha ampliat el termini fins al 19 de
gener de 2018.
IGUALTAT
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones
Durant el mes de novembre, l’Ajuntament i diverses entitats locals van programar un
ampli ventall d’activitats per commemorar el Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència vers les Dones, amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre aquesta
xacra social. L’acte central de la campanya es va dur a terme el passat dissabte 25 de
novembre, sota el lema Teixim arrels, amb la lectura del manifest a càrrec de la regidora
d’Igualtat, Neus Tallada, acompanyada per l’alcalde, Jaume Oliveras. Tot seguit es va fer
l’encesa d’espelmes en record de les víctimes i un taller per teixir per als assistents.
INFÀNCIA I JOVENTUT
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Mes dels Drets dels Infants
El mes de novembre es celebra el Dia Internacional dels Drets dels Infants, amb els actes
següents:
El dissabte 18 de novembre, conferència "Drets de la personalitat dels menors d’edat i
serveis de xarxes socials a Internet", organitzada per l’Associació Unesco el Masnou.
El dissabte 18 de novembre, "Llum i foscor", dinamitzada per Lleureka Projectes
Educatius.
El diumenge 19 de novembre, L’animalada, jocs d’enginy creats amb material reciclat.
El dilluns 20 de novembre, La Carpa de Tata Inti, associació que reversiona les
ludoteques portant-les a espais oberts.
Commemoració dels Drets dels Infants
El dijous 30 de novembre es va dur a terme, dins dels actes dels Drets dels Infants, una
sessió de contes infantils Ningú més que l’altre.
Obertes les inscripcions al Nadalem infantil
Els propers dies 27, 28 i 29 de desembre, tindran lloc diferents activitats emmarcades
dins del Nadalem infantil per gaudir de les vacances de Nadal amb la família.
SALUT PÚBLICA I CONSUM
Concert benèfic de gòspel
El dissabte 18 de novembre, va tenir lloc a l’església de St. Pere i organitzat per Esquima,
un concert benèfic de gòspel. Les aportacions voluntàries aniran destinades a la mateixa
associació.
Curs d’autoprotecció i DEA
El dimarts 21 de novembre, va tenir lloc un curs d’autoprotecció i suport vital bàsic, que
forma part d’un conjunt d’accions que persegueixen que el Masnou sigui un municipi
cardioprotegit i promoure la cultura de l’autoprotecció entre la ciutadania. Es va realitzar
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
Exposició sobre consum responsable
Des del divendres 17 i fins al dijous 23 de novembre, va tenir lloc una exposició sobre
consum responsable destinada a tota la ciutadania i, més concretament, a escolars entre
8 i 15 anys. S’ha donat informació sobre el paper de les institucions, els drets del
consumidor, consum responsable i l’etiquetatge. Aquesta exposició ha estat cedida per la
Diputació de Barcelona.
El Masnou s’adhereix a la lluita contra la sida
El divendres 1 de desembre es va celebrar el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida.
L’Ajuntament del Masnou es va adherir al manifest. Enguany el lema és Un salt endavant
cap a la fi de la sida. Fins al 15 de desembre es podrà visitar l’exposició "Sex o no sex", a
Ca n’Humet.
Activitats de prevenció de la Sida
El 15 de desembre va cloure l’exposició de prevenció sobre la sida i les malalties de
transmissió sexual "Sex o no sex".
MOBILITAT I VIA PÚBLICA
Nova app per pagar la zona blava amb el mòbil
Des del divendres 1 de desembre el pagament del tiquet de la zona blava del Masnou ja
es pot fer a través del telèfon mòbil, un nou servei que estalvia anar fins al parquímetre i
haver de tornar al vehicle a deixar el justificant d’estacionament.
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Millora de la seguretat a la cruïlla de l’avinguda de Cusí i Furtunet amb el carrer
Califòrnia
Des del divendres 1 de desembre ja està en marxa el nou semàfor a la cruïlla de la
carretera BV-5026 (avinguda de Cusí i Furtunet) amb el carrer de Califòrnia. És la darrera
actuació emmarcada dins les diverses intervencions de millora de la seguretat viària en
aquest punt, per on passen diàriament gairebé cinc mil vehicles. L’alcalde, Jaume
Oliveras, i el regidor de Mobilitat i Via Pública, Quim Fàbregas, van visitar aquesta
actuació, cofinançada per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE
Signat el conveni per a millores del subministrament d’aigua del Masnou
El darrer Ple va aprovar el Pla director que analitza l’abastament d’aigua potable al
municipi i l’evolució previsible de les necessitats globals d’aigua, i defineix els eixos de
creixement i millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable, així com les actuacions
necessàries per al correcte funcionament del servei. El conveni entre l’Ajuntament i Sorea
per a l’execució de les obres es va signar el dilluns 4 de desembre.
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
El secretari general dona compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 2.072, de data 9 de novembre de 2017, al número 2.337, de data 12 de
desembre de 2017.
Resultat: El Ple en resta assabentat.
4. Donar compte del Decret d'Alcaldia de correcció d'error de la modificació de la
designació de les persones membres de la Junta de Govern Local
“S’ha detectat un error de fet en el decret d’alcaldia núm. 2086 de data 14 de novembre
de 2017 relatiu a la modificació de la designació de les persones membres de la Junta de
Govern Local.
Vist l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
RESOLC:
Primer. Esmenar l’error de fet existent en el primer punt de la part resolutiva del decret
d’alcaldia núm. 2086 de data 14 de novembre de 2017, com segueix:
On diu:
Primer. Deixar sense efecte la designació del Sr. Eduard Garcia i Gebani, Sr. Jordi Matas
i Claramunt, Sra. Meritxell Blanch i Daura, i Sr. Romà Lopez i Bolart, com a membres de
la Junta de Govern Local.
Ha de dir:
Primer. Deixar sense efecte la designació del Sr. Eduard Garcia i Gebani i del Sr. Jordi
Matas i Claramunt, com a membres de la Junta de Govern Local.
Segon. Comunicar aquesta resolució als regidors afectats.
Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, Taulell d’anuncis, eTauler i al Butlletí d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de
transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general coneixement.
Quart. Donar compte al Ple d’aquesta resolució.”
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Resultat: En resten assabentats.
5. Donar compte del compliment de l'article 116 ter de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, sobre la remissió del cost efectiu dels
serveis exercici 2016, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública
“Únic. Donar compte del compliment de l’article 116 ter, de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, sobre la remissió del
cost efectiu dels serveis de l’exercici 2016, al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.”
Resultat: En resten assabentats.
6. Aprovació del calendari de sessions ordinàries del Ple i de la Comissió
Informativa per al 2018
“Relació de fets
Dins del marc de l’organització municipal que fixa l’art. 38 del Reglament d’Organització i
funcionament de les entitats locals, i, de conformitat amb l’article 60.3 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, per acord de Ple adoptat en la sessió extraordinària del dia 9
de juliol de 2015 es va acordar la periodicitat i el règim de sessions ordinàries del mateix
Ple i de la Comissió Informativa.
Fonaments de Dret
Art. 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
Art. 60 i concordants de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Art. 38 del ROF aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar el calendari de sessions ordinàries del Ple i de la Comissió Informativa
d’aquesta corporació, per al proper any 2018.

Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Hora

Comissió Informativa
17
7
7
11
9
13
11
12
10
7
12
19:00

10

Ple
25
15
15
19
17
21
19
20
18
15
20
20:00
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Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, e-Tauler i al Portal de
Transparència de la web municipal als efectes del seu general coneixement.
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els diferents departaments de l’Ajuntament per a
la seva constància.”
Resultat: Aprovat per assentiment.
7. Modificació del nomenament dels representants municipals per a diferents
organismes
“Vista l’acord de Ple extraordinari del dia 9 de juliol de 2015 pel qual es van nomenar els
representants municipals per a diferents organismes.
Vista la modificació produïda al cartipàs municipal del mes de novembre de 2017.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Modificar el nomenament dels i les representants municipals als diferents
organismes que s’esmenten a continuació:
Consell Escolar Municipal
President: Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-MES-AM)
Sotspresidenta: Sra. Sílvia Folch i Sánchez (ERC-AM-MES-AM)
Vocals:
Sra. Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Sra. Noemí Condeminas i Riembau (PDeCAT-UNIÓ)
Sra. Stella Parodi Barriga (C's)
Sr. Dídac Miró Busquets (CUP-PA)
Sr. Màxim Fàbregas Añaños (ICV-EUiA-E)
Sra. Mònica González Huerva (PSC-CP)
Sr. Federico de las Heras Garrido (PP)
Comitè Local de la Creu Roja del Masnou, Alella i Teià
Sr. Albert Alfaro i Giró (ERC-AM-MES-AM)
Consorci de Normalització Lingüística
Sra. Sílvia Folch i Sánchez (ERC-AM-MES-AM)
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
President: Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-MES-AM)
Vicepresident: Sr. Albert Alfaro i Giró (ERC-AM-MES-AM)
Regidors/es:
Sra. Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Sra. Meritxell Blanch Daura (PDeCAT-UNIÓ)
Sr. Joan Fontcuberta Tort (C's)
Sr. Dídac Miró Busquets (CUP-PA)
Sra. Elena Crespo Garcia (ICV-EUiA-E)
Sra. Mònica González Huerva (PSC-CP)
Sr. Federico de las Heras Garrido (PP)
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Consells Escolars dels Centres Docents Públics i Concertats de la vila i als serveis
educatius municipals
Titular: Sra. Sílvia Folch i Sánchez (ERC-AM-MES-AM)
Suplent: Sra. Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
Representant: Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué (ERC-AM-MES-AM)
Suplent: Sr. Albert Alfaro i Giró (ERC-AM-MES-AM)
Agrupació de Municipis Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona
(AMTU)
Representant: Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué (ERC-AM-MES-AM)
Suplent: Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-MES-AM)
Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Representant: Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué (ERC-AM-MES-AM)
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Titular: Sra. Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Suplenta: Sra. Sílvia Folch i Sánchez (ERC-AM-MES-AM)
Consorci DO Alella
Titular: Sra. Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Suplenta: Sra. Sílvia Folch i Sánchez (ERC-AM-MES-AM)
Consell Municipal de Benestar Social
President: Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-MES-AM)
Vicepresident: Sr. Albert Alfaro i Giró (ERC-AM-MES-AM)
Regidors/es:
Sra. Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Jordi Matas Claramunt (PDeCAT-UNIÓ)
Sra. Stella Parodi Barriga (C's)
Sra. Rosa Subirats Naval (CUP-PA)
Sra. Elena Crespo Garcia (ICV-EUiA-E)
Sra. Mònica González Huerva (PSC-CP)
Sr. Federico de las Heras Garrido (PP)
Consell de Participació de Centres de la Residència
Sr. Albert Alfaro i Giró (ERC-AM-MES-AM)
Associació de l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació
Sra. Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Consell d’equipament Centre de Participació Juvenil Ca n’Humet
Presidència: Sra. Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Vocals:
Sra. Sílvia Folch i Sánchez (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Albert Alfaro i Giró (ERC-AM-MES-AM)
Consell d’equipament Els Vienesos
Presidència: Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Vocals:
Sra. Sílvia Folch i Sánchez (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Albert Alfaro i Giró (ERC-AM-MES-AM)
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Segon. Publicar-ho al Taulell d’anuncis, e-Tauler i al Butlletí d’informació municipal, i
donar-ne difusió al portal de transparència de la web municipal, tot als efectes del seu
general coneixement.”
El Sr. Jaume Oliveras
S’hauria de votar aquesta proposta. Hi ha alguna intervenció? Doncs passaríem a votar la
proposta. Sí, senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Per anunciar que nosaltres ens abstindrem, ja que la proposta és conseqüència d’una
decisió que afecta exclusivament ERC i el PDeCAT i està provocada pel trencament del
pacte de Govern que es va produir el mes passat. Per tant, el nostre serà abstenció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs passem a votar la proposta.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 11 vots a favor i 9 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), C’s (3 regidors) i la CUP-PA (2
regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2
regidors) i PP (1 regidor) s'abstenen.
8. Massa salarial personal laboral 2017
La Sra. Sílvia Folch
Bona nit a tothom. La Llei reguladora de bases del règim local disposa que les
corporacions locals han d’aprovar anualment la massa salarial del personal laboral de les
seves administracions. La massa salarial està integrada pel conjunt de retribucions
salarials, extrasalarials i les despeses d’acció social. Segons la Llei de pressupostos, les
retribucions del personal laboral al servei del sector públic no pot experimentar un
increment global superior a l’1 % respecte els que eren vigents el 31 de desembre del
2016. L’any 2016 la massa salarial es va aprovar per un import de 3.038.841,15 euros i,
per a l’any 2017, es proposa aprovar una massa salarial per l’import de 3.078.704,97
euros. Segons els càlculs que consten als informes efectuats pel responsable del
Departament de Recursos Humans i Organització. Vist l’informe del Departament, vist el
dictamen favorable de la Comissió Informativa es proposa, al Ple de la corporació,
l’adopció dels següents acords.
La proposta literalment diu el següent:
“Vist que l’article 103 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
Règim Local, disposa que les corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial
del personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que
s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent llei de pressupostos generals de
l’Estat.
Vist que l’article 18.Quatre de la Llei de 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2017 (LPGE), disposa que la massa salarial del personal laboral,
que s’incrementarà en el percentatge màxim d’un 1 per cent, està integrada pel conjunt
de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades pel
personal laboral en l’exercici 2016, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes
13
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objecte de comparació, exceptuant en tot cas les prestacions i indemnitzacions de la
seguretat social, les cotitzacions al sistema de la seguretat social a càrrec de
l’Ajuntament, les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o
acomiadaments, i les indemnitzacions per despeses que hagués realitzat el treballador.
Vist que les retribucions salarials i extrasalarials i les desepeses d’acció social meritades
pel personal laboral en l’exercici 2016 en termes d’homogeneïtat respecte de l’exercici
2017 puja la quantitat de 3.078.704,97 euros.
Vist l’informe del departament de Recursos Humans.
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 massa salarial del personal laboral d’aquest ajuntament per a l’exercici
2017 per un import de 3.078.704,97€, en el que es computa les retribucions salarials i
extrasalarials i les despeses d’acció social meritades pel personal laboral en l’exercici
2016 en termes d’homogeneïtat del dos exercicis.
Segon. Publicar la massa salarial personal laboral al Butlletí Oficial de la Província (BOP)
i a l’e-Tauler.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Doncs si els sembla passem a la
votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 11 vots a favor i 9 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d'RC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) hi voten a
favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor),
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) s'abstenen.
9. Aprovació del compte general exercici 2016
El Sr. Jaume Oliveras
Aprovaríem el compte general exercici 2016. Ho trametríem a la sindicatura de comptes,
com és pertinent. Algun comentari al respecte? Doncs passem a la votació del compte
general.
“El 28 de setembre de 2017, es va reunir la Comissió de finances, actuant com a
Comissió Especial de comptes d’aquest Ajuntament, per informar del Compte General de
l’Ajuntament del Masnou corresponent a l’exercici de 2016, format pels documents
establerts a l’article 209 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 39/88, de 28 de
desembre, del text refós aprovat per RDL 2/2004, i d’acord amb les regles 97 a 104 de
l’Ordre EHA/. 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció del model
normal de comptabilitat (BOE de 9 de desembre de 2004).
El 5 de d’octubre de 2017, es va exposar al públic en forma i terminis establerts a l’article
212.3 del text refós aprovat per RDL 2/2004, de la Llei 39/88, de 28 de desembre, i
havent-se publicat l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i e-tauler en
l’esmentat dia, sense que durant el termini d’exposició al públic s’hagi produït cap
reclamació.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
acords següents:
Primer.- Aprovar els Comptes Generals de l’exercici 2016, de conformitat amb el què
estableix l’article 212.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, Llei
39/88, de 28 de desembre, aprovat per RDL 2/2004.
Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General, de
conformitat amb el que prescriu l’article 212.5 de la normativa d’Hisenda bàsica local
abans esmentada, en el termini més curt possible, per tal que realitzi la fiscalització externa
de la Corporació.”
Resultat: Aprovat per majoria absoluta 13 vots a favor i 7 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i PSC-CP
(2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor),
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) s'abstenen.
10. Pròrroga del conveni de delegació de la competència de Servei d'Atenció
Domiciliària al Consell Comarcal del Maresme i addenda econòmica per al 2018
El Sr. Albert Alfaro
Gràcies, senyor alcalde. Com heu vist, la proposta és la pròrroga del conveni de
delegació de la competència SAD social i SAD dependència pel 2018, en el qual cal
recordar que el SAD dependència està lligat a la Llei de dependència i el SAD social està
lligat a tràmits que estan pendents de ser valorats de dependència i altres casuístiques.
Són un total de 21.000 hores i amb un import total de 341.250 €. Vist tot l'exposat es
proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords.
La proposta literalment diu el següent:
“Atès que la prestació del servei d’atenció domiciliària és d’obligat compliment d’acord
amb la Llei de Serveis socials 12/2007 i el Contracte Programa signat entre l’Ajuntament
del Masnou i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i,
per tant és necessari continuar prestant aquests serveis.
Atès que al Ple ordinari de data 21/07/2011 es va aprovar la delegació de la competència
municipal relativa a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD
dependència) al Consell Comarcal del Maresme, a partir de l’1 de novembre de 2011, i
que s’han realitzat pròrrogues anualment del Conveni i l’addenda econòmica fins a
l’actualitat.
Atès que l’equip tècnic del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament ha fet una
valoració positiva de la prestació del servei per part del Consell Comarcal del Maresme
des de l’any 2011 i fins a l’actualitat basada en el compliment de nivells òptims de qualitat
i la bona coordinació entre totes dues administracions en benefici de la prestació del
servei a la ciutadania.
Vist l’informe de la cap d’Acció Social de data 24 de novembre de 2017, en el que es
proposa que el Ple de l’Ajuntament aprovi la pròrroga del Conveni de delegació de la
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competència municipal del servei d’atenció domiciliària (SAD) al Consell Comarcal del
Maresme i l’addenda econòmica per a l’any 2018.
Atès que la pròrroga del Conveni de delegació de competències proposada comporta la
transferència de fons al Consell Comarcal, per al finançament del servei indicat, es
proposa aprovar una addenda anual per a l’any 2018, per import màxim de 341.250,00 €
IVA inclòs.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut del tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar la pròrroga del Conveni de delegació de la competència municipal
relativa a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) al
Consell Comarcal del Maresme per a l’any 2018 i l’addenda econòmica que
s’acompanya.
Segon. Carregar la despesa de 341.250,00 € IVA inclòs a l’aplicació pressupostària AS
23113 25000, subordinat a l’existència de crèdit a l’exercici corresponent.
Tercer. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyora González, té la paraula.
La Sra. Mònica González
Gràcies, bona nit a tothom. Gràcies, senyor alcalde. Res, el nostre posicionament com a
Grup Socialista hi donarà suport i el vot serà favorable donat que la proposta era un tema
continuista del conveni que ja estava firmat amb el Consell Comarcal. L’únic neguit que
nosaltres vam plantejar a la comissió i que sens va aclarir llavors era si s’havien
incorporat, en el pressupost econòmic, les ampliacions que es van fer l’any 2015 i 2016
per l’augment de la demanda de servei. Així, ens va confirmar que s’havia incorporat en
el pressupost econòmic i, per tant, no ens quedava cap altre tema a consultar i, així
doncs, la nostra posició és favorable a la proposta.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Endavant
La Sra. Rosa Subirats
Com ja és costum en aquest Ajuntament i en la política del Consell Comarcal del
Maresme, ens trobem un cop més amb una externalització de serveis. Com sempre
passa en tots els casos de privatitzacions, s’al·lega que el servei serà més òptim al
tractar-se d’empreses especialitzades en serveis socials. Ens preguntem, com pot ser
que una empresa que el que busca és benefici pugui gestionar un servei públic que el
que busca és servir la població? Això val per a totes les privatitzacions que aquest
Ajuntament ha fet o manté en vigència al nostre Ajuntament. Allunyar la ciutadania de la
seva institució és un error greu que ja és hora que es comenci a adreçar. Per això, el
nostre vot és negatiu.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Alguna intervenció més? Doncs si els sembla passem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 18 vots a favor i 2 vots en contra.
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Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) hi vota en contra
11. Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de
la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament del
Masnou i l'Empresa Casas, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant la
millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers urbà i interurbà al
Masnou.
A les 20.17 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Elena Crespo Garcia.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, tal com diu el títol de la proposta, diguem-ne, des de l’any
2015 tenim un conveni que es va renovant anualment amb la Generalitat de Catalunya,
l’ATM, l’empresa Casas i l’Ajuntament del Masnou pel que fa a la gestió del servei de
transport públic de viatgers al Masnou. Aquest any, com en altres anys, s'ha presentat el
conveni. Aquest conveni ha estat informat favorablement pel tècnic de mobilitat i es
proposa, un cop aprovat o dictaminada la proposta per part de la Comissió Informativa
l’adopció dels següents acords en aquest plenari.
La proposta literalment diu el següent:
“Vista la minuta del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de Transport Metropolità,
l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA per a la millora de les comunicacions
mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers urbà i interurbà
al Masnou.
Atès que l’Ajuntament del Masnou considera necessari mantenir i millorar l’oferta de
transport públic urbà i interurbà del Masnou assegurant la seva deguda connexió i
coordinació a fi de garantir un millor servei als usuaris, a través de la signatura d’un
conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i
l’Empresa Casas, SA.
Vist l’informe favorable emès en data 1 de desembre de 2017 pel tècnic de Mobilitat i Via
Pública en relació amb el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de Transport Metropolità,
l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA.
Atès el que estableix l’article 30.1 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, en concordança amb els
articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la
redacció donada per la Llei 27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local (en endavant LRSAL) i 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de Transport Metropolità,
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l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA per a la millora de les comunicacions
mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers urbans i
interurbà al Masnou.
Segon. Facultar l’alcalde per a la gestió posterior i la signatura de tots els documents
necessaris per fer efectiu l’acord anterior.
Tercer. Notificar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a l’Autoritat del Transport Metropolità i a
l’Empresa Casas, SA.”
El Sr. Joaquim Fàbregas
Si em permet l’alcalde només voldria comentar que des que vam posar en vigència
aquest sistema de gestió del servei de transport públic, que va ser el dia 29 de desembre
del 2014, hem notat que si comparéssim el 2016, que va ser el primer any amb aquest
sistema, respecte l’any anterior, vam incrementar el nombre de passatgers amb gairebé
15.000, amb 14.874, i que si comparem el 2017, el que portem del 2017, amb el 2016
actualment estem amb 19.874 passatgers més. Acabarem l’any amb més de 20.000
passatgers més i, per tant, haurem tingut un increment en aquests dos anys superior a
35.000 passatgers anuals. I, per altra banda, el cost del servei s’ha reduït i ha passat
d’uns costos aproximadament sobre els 200.000 €, aquest any crec que tancarem l’any
sobre els 152.000 €, la qual cosa, la proposta de cara al 2018 és obrir nous serveis
relacionats amb les persones que més ho necessiten. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Intervencions, senyor De las Heras? Senyor Suñé
El Sr. Ernest Suñé
Sí, hi ha esmenes presentades pel nostre Grup que no llegiré perquè és molt breu. El
contracte es preveu de quatre anys i nosaltres demanem que es faci de dos anys, perquè
així, en cas que l’Ajuntament, en l'estudi que es va acordar en aquest plenari, decidís
canviar el sistema de relació amb l’empresa de transports, el nou Govern tingués aquesta
possibilitat.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Quim Fàbregas
El Sr. Joaquim Fàbregas
Sí, en relació amb aquesta esmena, tal com em vaig comprometre a la Comissió
Informativa, ens vam posar en contacte amb la Generalitat de Catalunya, que és l’entitat
que ens va fer arribar la proposta de conveni amb una nova vigència que fins ara era
anual i proposàvem quatre anys, llavors proposem una esmena transaccional en la qual
diria el següent:
Aquest conveni serà vigent i produirà efectes des de l’1 de gener del 2018 fins a
liquidació de la despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l’objecte amb
un límit temporal màxim de dos anys des de la seva formalització, els quals podran ser
prorrogats anualment amb el màxim de dos anys més, sempre que hi hagi acord de les
parts.
Per tant, passem d’una proposta de conveni de quatre anys. La idea és que vostè
proposava que fos de dos anys i la Generalitat ens ha proposat que sigui de dos anys sí,
però que hi hagi la possibilitat de pròrroga anual.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Suñé
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde, regidor. Doncs jo li vull agrair l’esforç que ha fet.
Acceptem la transaccional que presenta i, per tant, procedim a retirar la nostra esmena
perquè quedem que la voluntat d’aquest Grup, que era que quedés delimitat en dos anys
el temps, queda ben recollit en la proposta que presenta el Govern. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies
El Sr. Francisco Avilés
Amb el nou redactat ha dit que seran dos anys prorrogables a dos anys més, sempre que
es posin d’acord les dues parts. Quan es refereix a la part de l’Ajuntament del Masnou la
decisió de renovar o prorrogar correspondrà al Ple? O correspondrà a la Junta de
Govern?
Al Ple, val.
El Sr. Jaume Oliveras
D’acord, doncs si els sembla obrim torn de paraula. Senyor De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, el nostre grup avançar que votarem a favor de la proposta, igual que hem fet en
anteriors propostes sobre millores del transport urbà, perquè pensem que són millores
que han d’anar continuant any rere any. Millores substancials quant a qualitat són com
aquestes que es presenten en el sentit dels números que hem vist anteriors, augmenten
els passatgers, augmenta la recaptació, baixa el que és el dèficit del transport. Revertim
el punt, l’ideal seria revertir-lo fins al punt màxim de menys cost per a l’Ajuntament o, ja
que tenim una partida destinada en aquest extrem, invertir-la en millores en altres àrees
de transport urbà. Sempre que vagin en aquestes línies i d’acord amb el que hem tocat
en altres propostes continuarem donant suport a aquests projectes municipals.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Suñé
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre grup, com no pot ser d’una altra forma, doncs, hi
votarà a favor. Primer perquè ha estat acceptada de forma transaccional la proposta, però
també perquè la millora del transport urbà és una demanda de la ciutadania, hem votat
sempre a favor de les propostes que s’han portat que sempre hagin millorat i, per tant,
doncs, tenim un doble motiu per mostrar el nostre vot afirmatiu. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part d’ICV, senyor Màxim Fàbregas?
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El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, per manifestar la discrepància amb les intervencions dels dos grups anteriors.
Nosaltres votarem en contra de la proposta. Es prou conegut que la nostra voluntat és
que el servei de transport urbà es presti directament per l’Ajuntament i, per això, una de
les primeres mocions que vam presentar en aquest mandat, que va ser al mes de juliol de
2015, feia relació al transport urbà i, entre altres acords, proposava crear una comissió
especial per a l’estudi de la municipalització del servei del transport urbà i de les seves
alternatives amb l’objectiu d’aconseguir la millora del servei i/o la reducció del seu cost
per al municipi.
Malauradament, en la nostra opinió, per als interessos del municipi la moció que va
comptar amb el suport de la CUP i del PSC va ser rebutjada amb els vots d’ERC, CiU,
C’s i PP. Avui, inicialment el Govern ens proposava aprovar un nou conveni per al servei
del transport urbà amb una durada màxima de quatre anys fins l’any 2021, la qual cosa
significava dos anys més enllà de la fi d’aquest mandat. Ara, amb la modificació
introduïda acceptant en part la proposta del PSC, aquest termini inicialment acabarà el
2019 però podria ser que acabés al 2021. Nosaltres, com deia abans, sempre hem
defensat la municipalització i, per tant, ens hem manifestat sempre contraris a qualsevol
acord que no anés en aquesta línia. Nosaltres no volem un conveni ni per quatre ni per
dos i, per tant, nosaltres votarem en contra, com deia abans. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la CUP?
El Sr. Dídac Miró
Sí, bona nit. També per anunciar el nostre vot negatiu en aquets punt. Imagino que ja
sabreu per on anirà aquesta intervenció, ja que l’hem fet recurrentment des de la primera
vegada que aquest tema es va debatre en aquest plenari.
La veritat, no ho podem negar, és que és cert que durant aquest any s’han fet millores, tal
com deia el regidor Fàbregas, des que ha entrat en funcionament aquest servei ha
augmentat moltíssim l’ús del servei. Això és evident, no és que la gent prefereixi fer servir
Casas, Aragó sinó és que hi ha hagut millores en el servei i, per tant, totes les millores
tenen conseqüències i el cost és menor, perquè si es fa servir més també l’ingrés és
major.
En primer lloc, volia plantejar l’objectiu del servei públic de transport urbà al municipi.
D’una banda, és obvi, és l’eina necessària per facilitar a tot aquella gent que no disposa
de transport que es pugui desplaçar d’un lloc a un altre. És una eina que, més enllà de
facilitar l’accés als serveis bàsics: sanitaris, educatius, administratius, ofereix a les veïnes
la independència de viatjar lliurement. És, per tant, uns rècords que trenca barreres
socials, com l’edat o la situació econòmica de la persona i, per tant, és un servei
necessari i que cal impulsar.
D’altra banda, però, també és un servei en què cal avançar cap a la reducció de l’ús del
vehicle privat per tal de construir un món més sostenible, però també per tal d’aconseguir
uns carrers on les veïnes en siguem les protagonistes i no els cotxes. Retornar la vida als
carrers implica reduir-ne el trànsit i reduir el trànsit implica potenciar el transport públic.
Amb tot això estem d’acord. Per tant, estem d’acord que cal fer millores en el transport
públic; però creiem, igual que els companys d’ICV, que aquestes millores, per tal que
siguin efectives, no poden anar lligades al catàleg de serveis que ofereix una empresa
privada o a certes intencions d’una empresa privada, sinó que ens han de permetre tenir
el control absolut del transport públic. En aquest sentit, millores com augmentar la
freqüència, reduir el temps de desplaçament, oferir una millor informació del servei. Aquí,
per exemple, aquest any hem vist la nova aplicació de Casas per saber exactament l'hora
a la qual arriba l’autobús, però és un desastre l’aplicació. Les actualitzacions, la
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informació... és una de les millores que se’ns prometia que ha fet l’empresa, però és una
millora que, ni molt menys, està al que hauria de ser aquest servei. Per tant, per seguir
millorant el servei cal tenir-ne en compte l’absolut, ho hem defensat els darrers anys amb
l’autobús, però també amb qualsevol altre servei que se’ns hagi plantat al davant. Ho
acabem de fer amb el SAD i ho fem en cada Ple i ho deveu saber de memòria, però
perquè ho creiem realment: l'única manera de gestionar un servei eficient, de manera
eficient, és amb la municipalització.
A més en aquest cas, és molt obvi que, com a mínim, sortiria igual de cost i segurament,
fins i tot, més barat perquè una empresa privada necessita beneficis per tirar endavant i
un Ajuntament no necessita beneficis per un servei i, per tant, és diner que s’inverteix en
la millora. Això és tot. Votarem en contra i apostem per la municipalització. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de C’s, senyor Avilés, té la paraula.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, per anunciar que el vot de C’s serà afirmatiu o favorable.
La veritat és que, com ha comentat el regidor delegat de l’àrea, les millores en el servei
s’han produït o s’han traslladat en una millora d’usuaris i, per tant, en una reducció de
costos, amb la qual cosa, doncs, diguéssim, premisses que volia el nostre Grup a l’hora
de revisar aquesta proposta de transport urbà. I sí que li demanem, ja hem sentit que en
la reducció de costos que s’està tenint hi ha la intenció de seguir invertint en temes de
mobilitat, és a dir, no destinar-les a altres partides o altres àrees sinó mobilitat i amb això
també estarem d’acord. I, bé, els encoratgem al fet que, per exemple, estudiïn el que
podria ser un bus llançadora que connecti el Masnou Alt amb el Masnou Baix, que és una
reivindicació força històrica i que vagin introduint més millores perquè efectivament sigui
el més eficient possible, aquest servei. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Senyor Garcia, té la paraula.
El Sr. Eduard Garcia
Per anunciar el nostre vot a favor de la proposta, tot i que també els he de dir que ens
hagués agradat conèixer aquesta modificació amb una mica més d’antelació i no just en
el moment d’explicar la proposta. Esperem que aquesta modificació no pugui ser
perjudicar l’adjudicació del conveni mentre que l’empresa pugui entendre que s’ha trencat
algun equilibri econòmic que podria haver establert considerant que el contracte inicial
era de quatre anys; per tant, si hi havia algunes amortitzacions, si hi havia algunes
inversions, etc., és molt diferent calcular-les a quatre anys que calcular-les a dos. Ara
mateix no seria capaç de dir si aquest supòsit es pot donar o no i, per tant, esperem que
aquesta modificació serveixi per millorar el servei com hem dit, però no serveixi per donar
peu al fet que més endavant aquesta empresa ens pugui reclamar alguna cosa.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Quim Fàbregas, alguna cosa a comentar? Sí, un segon. Senyor
Suñé, si volia aclarir alguna cosa?
El Sr. Ernest Suñé
Sí, només era un petit aclariment respecte a l’esment que ha fet el portaveu d’ICV-EUiA.
Efectivament, nosaltres vam votar a favor de la moció que a l’inici de mandat va presentar
el seu Grup, en la qual es proposava realitzar un estudi que dirimís si era viable la
municipalització del servei o, en tot cas, quines eren les possibilitats que hi havia.
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Nosaltres estem d’acord a fer l’estudi; però, hores d’ara, aquest estudi no s’ha fet.
Desconeixem si és per irresponsabilitat del Govern o perquè és un estudi complex que té
el seu termini. I el que avui estem dirimint és la continuïtat del servei. Per tant, jo crec que
és plenament compatible demanar fer un estudi per veure si és viable que el municipi
municipalitzi el servei o el presti d’una altra forma, com garantir en aquests moments la
prestació del mateix servei. És per això que nosaltres hem votat a favor. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per aclariment, senyor Fàbregas, per tancar el debat.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Breument. Primer de tot, vull agrair els grups que han anunciat que votaran a favor de la
proposta. Volia comentar que la proposta del conveni inicial de quatre anys no era del
Govern municipal sinó que aquest conveni qui fa la proposta és la Generalitat i, per tant,
no sabem per què, però va passar de fer anualment a fer una proposta de quatre anys,
que al final han sigut dos prorrogables fins a dos més. Volia comentar també que els
estadis que s’han produït s’han anat revertint amb el servei, no s’ha comentat aquí però la
principal modificació que s’ha fet del servei, que també ha repercutit en l'increment
d’usuaris, és el fet de prestar el servei de transport urbà tots els dies de l’any,
independentment de si són diumenges, que abans no teníem servei, o festius. I això,
diguem-ne, ha fet que s’incrementi el nombre de passatgers. I, després, en relació amb
les inversions i que ha comentat el portaveu, el company Eduard Garcia, és clar, la
inversió principal és el vehicle i el vehicle és de l’Ajuntament, que ha fet una cessió a
Casas perquè presti el servei amb els vehicles propietat de l’Ajuntament. Per tant, entenc
que la inversió que pugui haver-hi és pràcticament zero.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs si els hi sembla passem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta 17 vots a favor i 4 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en
contra.
12. Revisió de preus del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària,
passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou (LIC 8/2014), període
15/2/2017 al 14/02/2018
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. El 14 de maig, el Ple municipal va adjudicar el contracte de
serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig Marítim i platges del terme
municipal del Masnou a l’empresa CLD. El contracte era per a quatre anys amb una
pròrroga fins a un màxim de dos anys. El 15 de febrer va començar. Un cop passat el
primer any, l’empresa, al mes de setembre d’enguany, va presentar una instància
sol·licitant la revisió de preus, segons establia el plec de clàusules administratives. Hi ha
un informe favorable del tècnic de Manteniment i Via Pública i d’Intervenció també, i es
proposa l’acord següent.
La proposta literalment diu el següent:
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“Vist que el 14 de maig de 2015, el Ple municipal va adjudicar el contracte de serveis de
recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del
Masnou a Corporación CLD, Servicios urbanos de tratamiento de residuos SL (en
endavant CLD) per un import de 1.843.084,39 € anuals, IVA inclòs, i una durada de 4
anys des de l’acta d’inici del servei, amb possibilitat de pròrroga fins un màxim de 2 anys.
Vist que el 21 de gener de 2016 es va formalitzar el contracte de serveis de recollida de
residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou.
Vist que el 15 de febrer de 2016 es va signar l’acta d’inici dels serveis.
Vist que el 8 de setembre de 2017, el senyor (.../...), en qualitat de director general de
l’empresa Corporación CLD va presentar una instància amb número de registre
E2017009642 on sol·licitava l’actualització del preu del “contracte de serveis de recollida
de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou”
segons el que contempla el plec de clàusules administratives que regeix el contracte, i
s’aprovi el nou import anual de 1.685.001,08€ més el 10% d’IVA, a partir de l’1 de febrer
de 2017 fins el 31 de gener de 2018.
Vist l’informe favorable del tècnic de Manteniment i Via pública, de data 29/11/2017 així
com els seus annexes de l’oferta econòmica i de la revisió de preus, que s’acompanyen a
l’expedient, en el qual justifica la revisió de preus del contracte i proposa aquesta revisió i
el pagament dels endarreriments d’aquesta revisió de preus.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
acords:
Primer. Aprovar la revisió de preus del contracte de serveis de recollida de residus,
neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou, corresponent al
període del 15 de febrer de 2017 al 14 de febrer de 2018, per un import total de
2.018.222,58 € (IVA inclòs), amb el desglossament de partides pressupostàries següent:
Aplicació
pressupostària
MS.16210.22700
MS.16210.22700
MS.16300.22700
MS.17020.22700
Total

Descripció
Recollida residus
Modificació contracte
Neteja carrers
Neteja platja

Revisió preus 15-2-2017 a 14-2-2018
IVA exclòs
IVA inclòs
723.230,85 €
795.553,93 €
149.746,71 €
164.721,39 €
817.199,05 €
898.918,96 €
144.571,18 €
159.028,30 €
1.834.747,80 €
2.018.222,58 €

Els imports mensuals d’aquesta revisió de preus seran efectius a partir de la factura de
gener de 2018.
Segon. Aprovar la despesa de 9.737,10 € (IVA inclòs), en concepte dels endarreriments
de la revisió de preus del període del 15 de febrer de 2017 al 31 de desembre de 2017,
d’acord amb el detall següent:
Aplicació
pressupostària
MS.16210.22700

Recollida residus

MS.16210.22700

Modificació contracte

MS.16300.22700

Neteja carrers

3.411,54 €

MS.17020.22700

Neteja platja

1.456,96 €

Descripció

Endarreriments
4.428,35 €
440,25 €

9.737,10 €

Total

Tercer. Notificar el present acord a l’empresa CLD.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció al respecte? Senyor Suñé, endavant.
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El Sr. Ernest Suñé
Sí, bé, el nostre Grup sempre ha mantingut una actitud molt receptiva sobre aquesta
qüestió, tot i que ha estat molt crític amb la forma en què es va desenvolupar el concurs
que, en definitiva, és la cuirassa que avui ens impedeix que el Masnou gaudeixi d’un
servei, d’una prestació de servei de recollida i neteja com reclama. Ara, en aquests
moments, avui, tractem una qüestió que no és menor sinó que és la revisió dels preus
pels quals s’està prestant el servei, d’acord amb les condicions que vam aprovar al
plenari i que vam acceptar al signar el contracte i que, com ja ha comentat el regidor
ponent, compta amb l’informe favorable d’Intervenció. Per tant, el nostre grup manifesta
que votarà a favor de la proposta. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Per part del grup del PDeCAT, senyor Jordi Matas.
El Sr. Jordi Matas
Sí, per part nostra votarem a favor en aquest punt, el que passa és que vam plantejar a
Comissió Informativa de territori uns dubtes, perquè en la documentació que hi ha, hi ha
dos imports. Per una banda, hi ha un informe que parla de 162.000 €, i, per una altra
banda, perquè això està dins del BPM, que tenim tots els regidors accés. I, per una altra
banda, la proposta definitiva parla de 164.000 €. Llavors, aquest dubte es va traslladar a
Comissió informativa, s’ha parlat just abans de l’inici d’aquest Ple, però no se’ns ha aclarit
quin és l’import final? Exactament la proposta parla de 164.000; però, per una altra
banda, hi ha documentació que posa 162.000 €. Ens agradaria que ens ho poguessin
aclarir per saber exactament quin és l’import que paguem a l’empresa, que toca pagar a
l’empresa. Nosaltres estem a favor d’aquest punt i votarem a favor, però mantenim
aquest dubte de dir que la documentació ens genera un dubte.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Joaquim Fàbregas
El Sr. Joaquim Fàbregas
Sí, gràcies, senyor alcalde. Certament, a la Comissió Informativa es va deixar palès que
hi havia un dubte respecte uns números. Jo pensava que era a la part expositiva, en el
text del dictamen que en diu, perquè hi ha llocs que parla de l’import amb IVA, en altres
sense i potser hagués estat bé en la proposta seguir sempre el mateix criteri. En tot cas,
abans d’entrar en aquest plenari m'heu exposat aquests dubtes i heu concretat,
exactament, on estava el vostre dubte, que era en una partida que diu modificació del
contracte, on en el dictamen de la Comissió Informativa figura 164.000 € i hem anat a
revisar l’expedient i en l’expedient es troba, efectivament, el dictamen amb aquests
164.000 € i es troben dos informes, tant el del tècnic de via pública com el d'Intervenció
parlen d’aquest import. Per tant, sí que és cert que m’heu ensenyat un informe en el qual
parla de 162.000, però també és un informe que no sabem d’on ha sortit. Crec recordar
que no hi havia signatura i, per tant, pot ser un esborrany, que sigui anterior al que es va
introduir al BPM. En tot cas, al BPM hem pogut comprovar que hi ha la proposta i els dos
informes amb els imports correctes.
El Sr. Jordi Matas
Doncs un aclariment, senyor alcalde. Aquesta documentació no ens l’hem inventat.
Aquest document està dins el sistema que tot els regidors podem consultar, que és el
BPM. Està obert des d'un navegador i no surten no des de com ho teníem a l’Ajuntament
amb el sistema amb la línia interna. S’ha obert un navegador extern i les signatures no
surten, però aquest document a nosaltres ens consta dins de l’expedient del BPM, per
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això plantejament aquests dubtes, perquè la informació sigui la veraç. Nosaltres votarem
a favor, tant si és 162.000 com 164.000 €, però el que estem dient és que sigui l’import
correcte el que es pagui.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Fàbregas, per aclarir-li-ho?
El Sr. Joaquim Fàbregas
Sí, bé, nosaltres hem revisat l’expedient al BPM i no hem sabut veure aquest informe que
parla de 162.000. En tot cas, la diferència aquesta entre els 162.000 i els 164.000 ve
determinada perquè la modificació que vam aprovar el mes de setembre també està
subjecte a la revisió de preus. I és la diferència aquesta que fa passar aquests, no sé si
són mil i escaig, euros de diferència entre l’una i l’altra.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs passem a votar el punt número 12.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 16 vots a favor, 2 vots en contra i 3 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), ICVEUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) hi vota en contra.
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) s'absté.
13. Modificació del conveni de la finalització de la prestació del servei d'abastament
d'aigua per part d'Aigües Aragó CB
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Aquí faré una breu explicació. Volia comentar que aquesta
proposta ja va passar al mes de novembre. Un cop aprovada ens vam posar en contacte
amb l’empresa Aigües Aragó per trobar la data per signar el conveni i dos dies abans de
la data es va presentar el titular de l’empresa dient que no signaria el conveni si no
modificàvem un paràgraf. Tot i que aquest conveni estava pactat entre l’Ajuntament i el
representant legal o l’advocat d’Aigües Aragó. Per tan,t el que proposem aquí és
modificar el redactat d’un paràgraf que no canvia absolutament en res, l’únic que potser
amb aquest redactat que proposarem ara queda més clar. Llavors, proposo al Ple
l’adopció dels següents acords.
La proposta literalment diu el següent:
“En data 5 de desembre de 2017, la tècnica de Medi Ambient ha emès un informe on
exposa el següent:
El municipi del Masnou compta en l’actualitat amb dues empreses subministradores
d’aigua: AIGÜES ARAGÓ, CB, que dóna servei de manera privada als abonats del carrer
Sant Miquel, 105, 107, 109, 111, l’avinguda Joan XXIII, 19 i el carrer Navarra, 66-68, i
SOREA SAU, que té una concessió municipal des del 1972 i que dóna servei a la resta
del municipi.
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L’empresa AIGÜES ARAGÓ, CB ha posat de manifest la seva voluntat de finalitzar la
prestació privada del subministrament domiciliari d’aigua potable, que passarà a realitzarse a través de SOREA SAU a partir del dia 1 de gener de 2018. Les condicions de la
finalització del servei s’han articulat a través d’un conveni, que va ser revisat i
consensuat amb Codina advocats, els representants legals d’AIGÜES ARAGÓ, CB, i
s’ha aprovat en la sessió de ple de 16 de novembre de 2017.
En data 4 de desembre el sr. (.../...), a través del bufet Codina advocats, sol·licita un canvi
de redacció d’una de les clàusules, en concret el primer paràgraf de la clàusula 3, que
actualment està redactat de la manera següent:
La xarxa i els altres elements adscrits al servei titularitat d’AIGÜES ARAGÓ, CB,
exceptuant els pous amb concessió administrativa concedida per la Junta d’Aigües de la
Generalitat de Catalunya amb referència S139/02199500717, juntament amb les seves
instal·lacions de captació, les edificacions i els terrenys on aquestes i els pous es troben,
passaran a ser propietat de l’Ajuntament del Masnou, com a titular del servei i del domini
públic ocupat, sense cap contraprestació econòmica a favor d’AIGÜES ARAGÓ, CB.
La proposta de redactat del sr. (.../...) és la següent:
La xarxa i els altres elements adscrits al servei titularitat d’AIGÜES ARAGÓ, CB passaran
a ser propietat de l’Ajuntament del Masnou, com a titular del servei i del domini públic
ocupat, sense cap contraprestació econòmica a favor d’AIGÜES ARAGÓ, CB.
S’exceptuen de l’anterior els pous amb concessió administrativa concedida per la Junta
d’Aigües de la Generalitat de Catalunya amb referència S139/02199500717, juntament
amb les seves instal·lacions de captació, les edificacions i els terrenys on aquestes i els
pous es troben, que continuaran sent propietat dels senyors (.../...),(.../...) i (.../...).
El canvi proposat no implica cap modificació del conveni sinó únicament de forma de
redactat.
En aquest informe la tècnica informa favorablement al nou redactat del primer paràgraf de
la clàusula 3 del conveni presentat pel sr. (.../...)i es proposa que s’elevi al ple la nova
proposta de conveni per a la seva aprovació.
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 del conveni de finalització de la prestació privada del
servei d’abastament d’aigua per part d’Aigües Aragó CB amb l’Ajuntament del Masnou,
concretament el primer paràgraf de la clàusula 3, que quedarà redactat de la següent
manera:
La xarxa i els altres elements adscrits al servei titularitat d’AIGÜES ARAGÓ, CB passaran
a ser propietat de l’Ajuntament del Masnou, com a titular del servei i del domini públic
ocupat, sense cap contraprestació econòmica a favor d’AIGÜES ARAGÓ, CB.
S’exceptuen de l’anterior els pous amb concessió administrativa concedida per la Junta
d’Aigües de la Generalitat de Catalunya amb referència S139/02199500717, juntament
amb les seves instal·lacions de captació, les edificacions i els terrenys on aquestes i els
pous es troben, que continuaran sent propietat dels senyors (.../...),(.../...) i (.../...).
Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni.
Tercer. Notificar el present acord a les empreses Aigües Aragó CB i Sorea SAU.
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Quart. Publicar el conveni al Portal de transparència de l’ajuntament, en compliment del
que estableix l’art. 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de setembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor Màxim Fàbregas
El Sr. Màxim Fàbregas
Nosaltres votarem a favor de la proposta, perquè en el Ple passat també vàrem donar
suport a la signatura del conveni que avui es modifica parcialment. Volem recordar, però,
que nosaltres vàrem condicionar el nostre vot positiu al compromís del Govern que les
famílies afectades gaudirien del nou servei en les condicions necessàries quan a la
qualitat. I també vull recordar que en el mateix Ple s’acordà que la primera de les
actuacions que s’han de fer en aplicació al Pla director que es va aprovar en aquell Ple és
la que fa referència a l’abastament d’aigua aquestes famílies. Una actuació que sembla
que el Govern vol ajornar a l’espera de la realització d’unes obres per part de l’empresa
Corp, que és la promotora d’Illa Centre. Nosaltres hem sol·licitat verbalment al Govern i
ara ho reiterem, en aquest Ple, que es reuneixi amb representants de Corp i els demani
que facin aquesta actuació amb caràcter d’urgència per tal de garantir que les famílies
que actualment són usuàries d’Aigües Aragó gaudeixin, al més aviat possible, del nou
servei en les necessàries condicions de qualitat. I tot això, que quedi clar, sense
renunciar que a la fi de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable al Masnou,
que aquest servei sigui municipalitzat. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més al respecte? Doncs passem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) s'absté.
14. Esmena error de fet de l’acord de Ple de 16 de novembre de 2017 sobre tarifes
aigua 2017-2018
El Sr. Joaquim Fàbregas
Bé, en el mateix Ple de novembre, el darrer Ple, també vam aprovar les tarifes i, un cop
ho vam comunicar a l’empresa, ens va fer avinent que hi havia un error de picatge i, per
tant, aquí proposem esmenar-lo. Proposem l’adopció al Ple dels següents acords.
La proposta literalment diu el següent:
“En data 16 de novembre de 2017 es va aprovar la proposta de tarifes per al servei
d’abastament d’aigua del municipi del Masnou per al període comprès entre l’1 d’octubre
del 2017 i el 30 de setembre del 2018.
Revisada la documentació integrant a l’expedient s’ha detectat l’error de fet següent:
On diu:
“(...) A les unitats de convivència de més de 3 membres que tinguin reconeguda per part
de l’ACA aquesta condició, se’ls ampliaran els tres primers trams de consum en 3, 2 i 2
m3, respectivament, al mes per cada membre addicional que superi els tres.”
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Ha de dir:
“(...) A les unitats de convivència de més de 3 membres que tinguin reconeguda per part
de l’ACA aquesta condició, se’ls ampliaran els tres primers trams de consum en 3, 2 i 1
m3, respectivament, al mes per cada membre addicional que superi els tres.
Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient de data 5 de desembre de 2017.
Vist l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
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. Esmenar l’error de fet en la redacció literal del punt primer de la part resolutiva de
l’acord de Ple de data 16 de novembre de 2017 relatiu a l’aprovació de les tarifes de
l’aigua 2017-2018, com segueix:
On diu:
“(...) A les unitats de convivència de més de 3 membres que tinguin reconeguda per part
de l’ACA aquesta condició, se’ls ampliaran els tres primers trams de consum en 3, 2 i 2
m3, respectivament, al mes per cada membre addicional que superi els tres.”
Ha de dir:
“(...) A les unitats de convivència de més de 3 membres que tinguin reconeguda per part
de l’ACA aquesta condició, se’ls ampliaran els tres primers trams de consum en 3, 2 i 1
m3, respectivament, al mes per cada membre addicional que superi els tres.”
Segon. Notificar el present acord a Sorea i a la Comissió de Preus de Catalunya.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte?
El Sr. Màxim Fàbregas
Molt breu. Per dir que, tot i que vàrem votar en contra de la proposta de tarifes en el Ple
passat, en aquest cas, com es tracta de corregir una dada administrativa el nostre vot
serà abstenció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs passem a la votació d’aquest punt.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidors) i ICV-EUiA (2 regidors) s'abstenen.
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El Sr. Jaume Oliveras
Continuem amb l’ordre del dia. Ara tenim un punt d’urgència que és la Resolució
al·legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2018 i
següents. Primer de tot, senyor secretari, hauríem de votar la urgència.
El president sotmet a votació la urgència de la proposta.
Resultat de la urgència: Aprovada per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació de la urgència:
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors) i la CUP-PA (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (1 regidor) i PSC-CP (2 regidors) s’abstenen.
Resolució al·legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a
l'exercici de 2018 i següents
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs anem al punt de l’ordre del dia que és la resolució d’aquestes al·legacions,
al·legacions presentades pel Grup Municipal del PSC i del Grup Municipal de C’s. Per
tant, la proposta seria admetre a tràmit l’al·legació presentada pel Grup Municipal de C’s
en relació amb la taxa de clavegueram, per entendre que no va estar objecte de
modificació a l’acord d’aprovació provisional.
I el segon punt seria desestimar les al·legacions presentades pel Grup PSC i pel Grup
C’s. Pel que fa referència al Grup PSC a la recollida transport i tractament de residus
comercials i també la del grup de C’s referida a l’Impost sobre Béns Immobles.
Tercer, aprovar per a aquest exercici 2018 la modificació d’aquestes ordenances.
I també el quart és aprovar la imposició i l'ordenació de la taxa pel servei complementari
de recollida, transport i tractament dels residus comercials i industrials assimilables a
municipals, el text de la qual figura a l’annex.
La proposta literalment diu el següent:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 02/2004, de 5
de març (endavant TRLRHL) estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals s’hauran d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
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Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització
i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació de
tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de gener
de 2018, han presentat al·legacions el GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA i el
GRUP MUNICIPAL CIUTADANS.
Vist la documentació que obra en l’expedient, i l’informe emes, en data 15 de desembre
de 2017, per l’Interventor de la Corporació, el contingut del qual es transcriu a
continuació:
“D'acord amb allò previst en l'article 179.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, aquest funcionari,
Joan Méndez Martínez, interventor de l’Ajuntament del Masnou, emet el següent:
INFORME D’INTERVENCIÓ
78/2017
I.-ANTECEDENTS
I.- El Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió extraordinària del dia 26 d’octubre de
2017, va aprovar provisionalment, la modificació de les ordenances fiscals referents als
impostos i taxes i la imposició i ordenació de la taxa pel servei complementari de
recollida, transport i tractament dels residus comercials i industrials assimilables a
municipal per a l'any 2018.
II.- En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 30 d’octubre de 2017, es va
publicar l’anunci de dita aprovació exposant-se al públic els anteriors acords durant el
termini de trenta dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació al BOPB,
per tal que els interessats els poguessin examinar i, si fos el cas, presentar-hi
reclamacions.
De la mateixa manera, l’anunci es va publicar al diari El Punt Avui, de data 6 de
novembre de 2017 i es va inserir un anunci al Masnou VIU (Novembre 2017) per
informar als ciutadans i ciutadanes que el termini per a la presentació de reclamacions
finalitzava el 14 de desembre de 2017.
III.- En data 5 de novembre de 2017 el GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA
va presentar, en el Registre General de l’Ajuntament (assentament núm. E2017012838),
un escrit d’al·legacions davant l’acord d’aprovació provisional de les ordenances.
IV.- En data 14 de desembre de 2017 a les 12:21:49 el GRUP MUNICIPAL CIUTADANS
va presentar pel “Sistema de Interconexión de Registros” (SIR) (assentament Registre
General de l’Ajuntament núm. E2017013238), un escrit d’al·legacions davant l’acord
d’aprovació provisional de les ordenances.
II.-LEGISLACIÓ APLICABLE
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març) estableix:
“Article 72. El tipus de gravamen mínim. Recàrrec per immobles urbans d’ús
residencial desocupats amb caràcter permanent.
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1. El tipus de gravamen mínim i supletori és el 0,4 per cent quan es tracti de béns
immobles urbans i el 0,3 per cent quan es tracti de béns immobles rústics, i el
màxim és l’1,10 per cent per als urbans i 0,90 per cent per als rústics.
2. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials, que
té caràcter supletori, és del 0,6 per cent. Els ajuntaments poden establir per a cada grup
d’aquests existents al municipi un tipus diferenciat que, en cap cas, no ha de ser inferior
al 0,4 per cent ni superior a l’1,3 per cent.
3. Els ajuntaments respectius poden incrementar els tipus que fixa l’apartat 1 amb els
punts percentuals que per a cada cas s’indiquen, quan es doni alguna de les
circumstàncies següents. En el cas que siguin diverses, es pot optar per fer ús de
l’increment previst per a una de sola, algunes o totes aquestes:

Punts percentuals
A) Municipis que siguin capital de província o comunitat
autònoma
B) Municipis en què es presti servei de transport
públic col·lectiu de superfície
C) Municipis els ajuntaments dels quals prestin més
serveis d’aquells a què estan obligats segons el que
disposa l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
D) Municipis en què els terrenys de naturalesa rústica
representen més del 80 per cent de la superfície total del
terme

Béns
urbans

Béns
rústics

0,07

0,06

0,07

0,05

0,06

0,06

0,00

0,15
“

“Article 24 Quota tributària de les taxes:
2. En general, i de conformitat al previst en el paràgraf següent, l'import de les taxes per
la prestació d'un servei o per la realització d'una activitat no podrà excedir, en el seu
conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat que es tracti o, en defecte d'això,
del valor de la prestació rebuda.
Per a la determinació d'aquest import es prendran en consideració els costos directes i
indirectes, inclusivament els de caràcter financer, amortització de l'immobilitzat i, si
escau, els necessaris per garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del
servei o activitat per la prestació de la qual o realització s'exigeix la taxa, tot això amb
independència del pressupost o organisme que ho satisfaci. El manteniment i
desenvolupament raonable del servei o activitat que es tracti es calcularà de conformitat
amb el pressupost i projecte aprovats per l'òrgan competent.
3. La quota tributària consistirà, segons disposi la corresponent ordenança fiscal, en:
a) La quantitat resultant d'aplicar una tarifa,
b) Una quantitat fixa assenyalada a aquest efecte, o
c) La quantitat resultant de l'aplicació conjunta de tots dos procediments.
4. Per a la determinació de la quantia de les taxes podran tenir-se en compte criteris
genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.”
“Article 25 Acords d'establiment de taxes: informe tècnic econòmic:
Els acords d'establiment de taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del
domini públic, o per finançar total o parcialment els nous serveis, s’hauran d'adoptar a la
vista d'informes tècnic i econòmics en els quals es posi de manifest el valor de mercat o
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la previsible cobertura del cost d'aquells, respectivament. Aquest informe s'incorporarà a
l'expedient per a l'adopció del corresponent acord.”
“Article 17 Elaboració, publicació i publicitat de les ordenances fiscals:
3. Finalitzat el període d'exposició pública, les corporacions locals adoptaran els acords
definitius que procedeixin, resolent les reclamacions que s'haguessin presentat i aprovant
la redacció definitiva de l'ordenança, la seva derogació o les modificacions a que es
refereixi l'acord provisional. En el cas que no s'haguessin presentat reclamacions,
s'entendrà definitivament adoptat l'acord, fins llavors provisional, sense necessitat d'acord
plenari.”
III.-FONAMENTS JURÍDICS
Com a doctrina general, en relació a les potestats dels Ajuntaments per fixar els tipus
impositius de l'impost cal recordar la Sentència del Tribunal Suprem de data 19 de
setembre de 2013 (RJ 2013, 6832) (recurs de cassació 6315/11) quan diu:
"Al respecto, hemos de reiterar una vez más el criterio repetido en nuestra sentencia de
16 de diciembre de 1994 (RJ 1994, 9902) que se recoge en la desestimación municipal
de las impugnaciones a la aprobación provisional de las Ordenanzas: establecidos los
tipos diferenciados dentro de los límites legales, no cabe su enjuiciamiento por los
Tribunales de Justicia, al tratarse del ejercicio de funciones soberanas o políticas, que
tampoco exigen motivación ni razonamiento expreso alguno, al tratarse del ejercicio del
poder tributario local, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el
artículo 9.3 de la Carta de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 (RCL 1989, 412)
(poder de fijar las cuantías dentro de los límites de la ley). Por tanto, nuestro
enjuiciamiento habrá de ceñirse a la regularidad del procedimiento formal de la adopción
de los acuerdos municipales y de su publicación y al ajuste a los repetidos límites
legales, sin que quepa entrar a analizar las causas o criterios, ni la motivación o
ausencia de la misma.”
Certament, aquesta llibertat màxima dins dels límits legals, ha de respectar el principi
d'interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics (article 9.3 de la Constitució ), i així ho
ha repetit la jurisprudència esmentada. Però aquesta qüestió no pot suposar l'exigència
d'una motivació o explicació expressa, sinó que l'ús de les facultats potestatives que la
Llei d'Hisendes Locals concedeixen a les Corporacions, en procedir directament de la
pròpia Llei, no exigeixen tal motivació (a diferència dels supòsits en què tal motivació és
ineludible, per establir-la la pròpia Llei -cas de les quanties de les taxes- o per resultar
de la pròpia naturalesa de la decisió - cas del coeficient de situació del IAE-).
Conforme a la jurisprudència del Tribunal Suprem doncs l'Ajuntament pot, dins dels
límits legals, establir el tipus de gravamen que consideri més convenient. Ara bé,
conforme a aquesta mateixa jurisprudència, tal decisió no pot resultar mancada de
fonament.
Fetes les anteriors consideracions generals, cal recordar que l'article 72 del Reial decret
Legislatiu 2/2004 (RCL 2004, 602 i 670) diu: "1. El tipus de gravamen mínim i supletori
serà el 0,4 per cent quan es tracti de béns immobles urbans i el 0,3 per cent quan es
tracti de béns immobles rústics, i el màxim serà l'1,10 per cent per als urbans i 0,90 per
cent per als rústics (...)."
El citat article estableix un tipus de gravamen mínim i supletori per als immobles urbans
del 0,4% de manera que aquells Ajuntaments que no estableixin un altre diferent
exigiran l'impost conformement a aquest tipus. El precepte transcrit estableix, a més, un
tipus màxim per als immobles urbans de l'1,10%, la qual cosa impedeix als Ajuntaments
establir un tipus major.
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En el cas de l’ordenança aprovada provisionalment, aquesta fixa un tipus de gravamen,
per als béns immobles urbans de 0,786%. Per tant, cal dir que el tipus impositiu es troba
dins del límit màxim previst en l'article 72.1 TRLHL. La modificació aprovada per
l'Ajuntament objecte de reclamació consisteix en rebaixar el tipus impositiu per als
immobles urbans en un 3,00%. La raó d'això, respon a la voluntat municipal de
compensar l’increment de la base liquidable conseqüència de l’aplicació del coeficient
d’actualització de valors.
IV.-CONCLUSIONS
Per tot el què s’ha exposat cal dir que, a criteri de qui subscriu aquest informe:
1. Impost sobre bens immobles
El tipus d’IBI per a béns urbans, que es proposa aprovar per a l’exercici 2018, això es
0,786%, s’ajusta a la legalitat vigent, atès que es troba entre la forquilla mínima i
màxima que estableix l’article 72.1 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. Taxa pel servei complementari de recollida, transport i tractament dels residus
comercials i industrials assimilables a municipal
De l’informe tècnic i econòmics incorporat a l’expedient, es dedueix que:
a) Les quotes tributàries que figuren a l’article 8 de l’ordenança, s’ajusten a la legalitat,
d’acord amb el que preveu l’article 24.3 RDL 2/2004.
b) L’import estimat de la taxa exigible no cobreix les despeses tant directes com
indirectes d’acord amb el que estableix l’article 24.2 RDL 2/2004
3. Taxa de clavegueram
En relació a la taxa de clavegueram cal fer esment que a l’acord provisional de
modificació de les ordenances fiscals no forma part l’ordenança reguladora de la taxa de
clavegueram i, per tant, no es poden presentar al·legacions contra una ordenança que no
ha estat objecte de modificació, d’acord amb el que disposa l’article 17.3 RDL 2/2004.”
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es
proposa al Ple municipal que prengui els acords següents:
Primer.- Inadmetre a tràmit l’al·legació presentada pel grup municipal de Ciutadans en
relació a la taxa de clavegueram per no haver estat objecte de modificació a l’acord
d’aprovació provisional.
Segon.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades dins del termini
d’exposició al públic dels acords provisionals de modificació d’Ordenances fiscals i
d’imposició i ordenació de tributs, que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2018,
realitzades pel grup municipal del Partit Socialista en relació a la taxa pel servei
complementari de recollida, transport i tractament dels residus comercials i industrials
assimilables a municipals i pel grup municipal de Ciutadans referent a l’impost sobre
béns immobles.
Tercer.- Aprovar definitivament per l’exercici de 2018 i següents la modificació de les
ordenances fiscals que a continuació es relaciona, el text de les quals figuren en l’annex I
que s’adjunta:
 Ordenança general de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic
municipal.
 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
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 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.
 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències, comunicacions prèvies,
declaracions responsables i controls posteriors a l’inici de les activitats.
 Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
transport i tractament de residus domèstics.
 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general.
 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic.
Quart.- Aprovar definitivament per l’exercici de 2018 i següents, la imposició i ordenació
de la taxa pel servei complementari de recollida, transport i tractament dels residus
comercials i industrials assimilables a municipals, en text de la qual figura a l’annex I que
s’adjunta.
Cinquè.- Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació d’Ordenances fiscals
per a l’exercici de 2018, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.
Sisè.- Contra els acords definitius es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.”
El Sr. Jaume Oliveras
El senyor Suñé té la paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. És una qüestió d’ordre i és que el nostre grup no entén la forma
que s’ha plantejat la proposta; perquè, primer, les al·legacions estan presentades per
grups diferents i, per tant, és molt probable que tinguin resolucions diferents. Jo, per
exemple, no tinc perquè votar en contra de la meva al·legació com m’obliguen a fer-ho de
forma conjunta. Després, perquè estem votant dues coses alhora. Estem votant les
al·legacions, però alhora també estem votant les ordenances fiscals, que nosaltres
creiem que hauria de ser un punt totalment diferent, com s’ha fet altres vegades. Per tant,
jo el que proposo en el plenari és que quedi sobre la taula i que es refaci la proposta amb
un punt per a cadascuna de les al·legacions i un punt per a les ordenances fiscals, tal
com s’ha fet fins ara. I demano que es posi a votació, evidentment.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor secretari, senyor interventor, si volen justificar la proposta de la
manera que s’entén que s’havia de portar la seva aprovació.
El Sr. secretari
Sí, la proposta és única atès que l’expedient d’aprovació de les ordenances fiscals és un
únic expedient que engloba les diferents ordenances fiscals, que sotmeten a informació
pública i, un cop es presenten les diferents al·legacions, la seva resolució també es fa de
forma conjunta i, per tant, tota la proposta és un únic text que se sotmet a votació de
forma conjunta.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Suñé, té la paraula.
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El Sr. Ernest Suñé
Bé, per nosaltres això és tot revolutum que se surt de la normalitat, perquè jo tinc, com a
electe, el dret a defensar i a votar la meva esmena amb independència de l’esmena que
hagi presentat l’altre grup. Si vostès volen obligar-me al fet que jo voti les dues esmenes
alhora, jo crec que estan fent un flac favor a la democràcia i el que farem serà retirar la
nostra esmena; perquè, evidentment, el que no farem serà votar en contra d’una cosa
que creiem que, doncs, tenim la raó. Per tant, en aquest moment i que quedi constància a
l’acta, el Grup Municipal del PSC retira l’al·legació que feia referència a la modificació de
la recollida comercial.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Garcia, té la paraula.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, jo voldria demanar un aclariment també, perquè a mida que parlaven alguns dubtes
se’ns feien més grans, sobretot en tractar aquest punt com a punt unitari. Per un costat, hi
ha el tema de desestimar les al·legacions i, per un altre punt, el que parla és d’aprovar
definitivament les següents modificacions i després diu aprovar per a l’exercici 2018 la
imposició i ordenació de taxa del servei complementari tal, tal, tal... que figura en l’annex I
que s’adjunta. Per tant, no sabem què passaria i, a part, després de publicar al BOP i tal,
què passaria si aquest punt es desestima. És a dir, si aquest punt es desestima en quin
estat queden les ordenances fiscals? És a dir, es queden incorporades les al·legacions
que han presentat PSC i C’s?
El Sr. Jaume Oliveras
Entenc que es vota en una sola votació.
El Sr. Eduard Garcia
Que, per cert, una qüestió d’ordre, agrairíem que algú ens facilités, perquè nosaltres
tenim l’informe que ha fet l’interventor d’acord amb unes al·legacions que, actualment,
l’Equip de Govern ni ens ha facilitat ni ens consten on són, perquè al BPM no les hem
sabut trobar i tampoc han sigut lliurades per correu electrònic, com es va lliurar el dilluns
la urgència, la proposta i els informes de secretari i interventor, no així les al·legacions.
Per tant, ens fem una idea del que poden dir les al·legacions en funció d’aquests
informes, però anunciem que no les tenim. Llavors, aquí també em sembla una mica
criticable.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor secretari, jo diria que a la votació és una com hem dit abans. Per tant, en el
moment en què passem a la votació es vota tot, no hi ha votació per separat i, per tant,
s’aprova o es rebutja en la seva globalitat. Entenc que seria això, no? Senyor Garcia.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, però, per tant, si es rebutja la proposta quines ordenances fiscals tenim vigents l’1 de
gener? Les actuals, gràcies. Jo, donat tot això, demanaria cinc minuts de recés per poder
parlar amb la resta de Grup aquesta situació a la qual ens exposem.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs donaríem, si de cas 2 minuts, si els sembla i reprendríem el Ple.
A proposta de la presidència, es fa un recés de 2 minuts.
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El Sr. Jaume Oliveras
Si els sembla reprendríem el debat. Obriríem torn de paraules o hi ha alguna qüestió
prèvia? Obriríem torn de paraula. Sí, senyor De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres volem manifestar que no entenem el sistema de
votació, que estem votant coses contradictòries dins un mateix paquet. Entenem que
aquest paquet hauria d’anar per separat i poder manifestar cadascú el punt a favor o en
contra de les al·legacions. De fet, és clar, el fet de votar possiblement o en contra en una
pròrroga, si es produís una majoria en contra d’una votació de les ordenances fiscals, té
un impacte directe d’una pujada de l’IBI, per la pujada de les bases cadastrals, que
aquesta és una conseqüència negativa, però jo entenc que és una conseqüència
negativa fruit de no haver plantejat bé vostès aquesta votació. I és un tema que pensem
que s’ha de demanar un informe més ampli, perquè no estem d’acord amb aquest
posicionament. O ho agafes tot i t’avens a les meves i si no ho agafes la culpa serà teva
perquè puja l’IBI. Doncs jo penso que no és aquesta la proposta que s’ha de plantejar en
un plenari. Penso que això és irregular i votarem en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Suñé, té la paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Jo crec que estem tenint molta astúcia a la política, darrerament. Astúcia de plantejar les
coses de forma que generin contradiccions en el plantejament. És clar, de quina forma
podem, com a regidors, defensar els interessos del municipi si no som capaços de poder
votar unes al·legacions. Quina força té el veí si quan plantegen les al·legacions raonables
li faran posar totes d’un sol paquet i, per tant, obligaran a aquests regidors a votar en
contra de totes les normatives només per una sola al·legació i aquesta no podrà ser
estimada? Això és jugar brut. Com a mínim així ho entenc jo. És possible que sigui el
meu desconeixement de la sistemàtica, és molt possible que encara em faltin
coneixements de com s’han de fer les coses, però fins a la data les coses es feien d’altra
forma. Primer es votaven les al·legacions, una a una, i s’estimaven o es desestimaven
segons creia el plenari, que és qui té la potestat per decidir. I, després, es votaven les
ordenances fiscals o l’element que s’hagués de votar, amb el vistiplau dels grups. Ara ha
canviat. Ara ho posem tot en un sol paquet i vostè és responsable si hi ha ordenances o
no hi ha ordenances. Jo crec que estem jugant amb coses que van més enllà del
benestar del poble i de la gestió del poble. El nostre vot serà negatiu. No volem seguir
amb aquest joc i si això suposa que hi hagi un increment de l’IBI pel veí no serà pas culpa
nostre, sinó perquè no ens han deixat defensar el que creiem que és just. I nosaltres, el
nostre Grup s’ha vist forçat a retirar una esmena que anava en la línia de millorar el servei
de recollida i ho fem per evitar votar en contra de la nostra pròpia esmena. D’acord? Jo
els avanço que, a més, estudiarem aquesta sistemàtica i no descarto interposar un
contenciós, crec que és molt greu. Però també dic una cosa, si és possible que jo no
tingui raó també és una forma d’aprendre i jo em disculparé, però ara per ara crec que és
molt greu. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo vull iniciar la meva intervenció dient que el nostre Grup
està absolutament desconcertat. I ho està perquè l’informe de l’interventor que
acompanya la proposta ens ha provocat aquest desconcert.
L’informe es limita a afirmar que tant el tipus d’IBI com les quotes tributàries
corresponents a la taxa pel servei de recollida, transport i tractament dels residus
comercials i industrials proposats pel Govern s’ajusten a la legalitat vigent.
L’informe afirma també que, d’acord amb la legalitat, no es poden presentar al·legacions
contra una ordenança que no ha estat objecte de modificació. Però en no fer cap
valoració de les al·legacions presentades, que ni tan sols són comentades a l’informe,
hem de deduir que, tant la referència al tipus impositiu de l’IBI com la que es refereix a la
taxa pel servei de recollida de transport i tractament dels residus comercials també
s’ajusten a la legalitat. Essent, doncs, totes dues propostes absolutament legals, i sembla
que ho són, ningú diu el contrari, la decisió per rebutjar-les o no és absolutament política.
I per prendre una decisió que és absolutament política hagués anat molt bé que l’informe
hagués fet una valoració de les conseqüències econòmiques que l’acceptació d’aquestes
al·legacions tindrien sobre la previsió d’ingressos per a l’any 2018.
Però aquesta valoració no apareix a l’informe i, per tant, se’ns priva d’un element
essencial per tal de poder emetre el nostre vot amb suficient coneixement.
No obstant, si la proposta hagués estat una altra, i donat que en el Ple del mes d’octubre,
nosaltres vàrem votar en contra, tant del tipus impositiu de l’IBI que proposava C’s com
de la modificació de la taxa que proposava el PSC, avui, per coherència, el nostre vot
seria negatiu a les al·legacions. Ara bé, està clar que, tal com està plantejada la proposta,
se’ns obliga a votar en el mateix sentit les al·legacions a les ordenances i les ordenances.
Nosaltres, com he dit abans, vàrem votar en contra de les dues esmenes, però també
vàrem votar en contra de les ordenances. Llavors, aquest plantejament que fa el Govern,
que considerem que és un plantejament erroni, ens obligarà a votar en contra. Votar en
contra tenint clar que és un vot en contra a les ordenances, però que també és un vot en
contra al procediment que ha decidit el Govern per tirar endavant aquesta proposta.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la CUP?
El Sr. Dídac Miró
Sí, molt breu. Només per repetir el que ja vam manifestar a l’últim Ple on es van aprovar
els pressupostos i que seguim pensant a dia d’avui. Anunciem l’abstenció de la CUP en
aquest punt i és una abstenció forçada per la manca d’informació sobre aquest punt i per
l’actuació, sobre el teatre que hi ha sobre aquests punts. Si ens costa entendre-ho als
mateixos representants municipals i, ja ho vam dir i ho repetim, si ens costa a nosaltres
mateixos entendre com funciona, la gent que està de públic i la gent si és que algú ho veu
des de casa i la gent que ho llegeix després té menys informació encara.
Els càrrecs electes, els regidors, haurien de ser uns càrrecs que pogués assumir
qualsevol persona al poble, perquè això és la transparència i això és la democràcia. I, en
canvi d’això, quan arribes aquí la informació és justa i quan estàs a baix ni t’atreveixes a
arribar aquí perquè la informació és nul·la. Per tant, ens abstenim. Ens abstenim per no
participar d’aquest debat, d’aquestes al·legacions i d’aquestes mocions. Al·legacions que
no estaven ni tan sols en l’informe i que, per tant, tampoc ens han arribat; però ens
abstenim argumentant i demanant que això canviï en el que queda de legislatura perquè
així no es pot continuar. Gràcies
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de C’s?
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Per anunciar que el nostre vot serà negatiu. Si bé no voldria ser reiteratiu,
però jo crec que hem de dir que el que estem vivint en aquests moments en aquest punt
de l’ordre del dia és un despropòsit. Perquè, com s’ha dit, se’ns obliga en una única
votació a pronunciar-se de temes tan dispars com poden ser al·legacions presentades en
aquest cas per un altre Grup que, fins i tot, han estat retirades, pel grup de C’s. Se’ns
obliga ,doncs, un altre tema com és l’aprovació de les ordenances en sí, un altre tema la
taxa de recollida... és a dir, temes tan dispars que has de pronunciar-te amb un únic sentit
de vot que és impossible, perquè lògicament és normal i lògic que estigui en diferents
postures amb aquests quatre temes ben diferenciats. Jo suposo que això s’ha presentat
d’aquesta manera de forma interessada, seguint un criteri polític i no tècnic per evitar que
les al·legacions poguessin ser admeses en el plenari i obligant, per tant, a un vot contrari
a tot el paquet i així garantir-se l’aprovació d’unes ordenances fiscals que els són
avantatjoses, a l’Equip de Govern o en aquest cas per ERC, millor dit, perquè suposaran
un augment de la pressió fiscal que, lògicament, tornaran a pagar els ciutadans. Fet que
denunciarem en el seu moment i que, lamentablement, al no poder-se incorporar les
al·legacions presentades pel nostre Grup, en el qual demanàvem una rebaixa de l’IBI
més substancial, doncs ara tornarem a castigar els ciutadans per culpa d’ERC, que
intenta limitar l’acció democràtica de l’oposició, ara que té majoria, diguéssim, en el
plenari, que la voluntat majoritària del poble reflectida aquí, doncs, està per un canvi a les
ordenances fiscals, doncs, imposa aquesta manera de fer que tantes vegades ha criticat
ERC d’imposar, imposar i imposar i no vol parlar, ni negociar, i quan hi ha una majoria i
una voluntat política que així vol. Per tant, lògicament votarem en contra i sí que no sé si
és la forma, el mitjà, la manera però, bé, això s’ha de clarificar de forma jurídica, perquè
aquest despropòsit que estem vivint en aquests moments no es pot tornar a produir, com
a mínim no com ha comentat el meu company en anteriors ocasions, enmig d’un partit de
futbol. És a dir, les regles de joc les hem de tenir clares quan un comença el plenari i no
canviar-les al mig del plenari, perquè suposa una greu indefensió que, lògicament, ha de
ser denunciada. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del grup del PDeCAT.
El Sr. Eduard Garcia
Com que no tothom ha de ser negatiu, jo vull començar amb un agraïment a l’alcalde. Un
agraïment per haver-nos facilitat avui aquest recés que ens ha permès fer aquest debat
intern i que en el Ple anterior de pressupostos se’ns va negar sistemàticament quan era
demanat des de l’oposició. Per tant, agrair-li que avui sí que hagi accedit a aquesta
petició.
El nostre vot anirà vinculat a posar de manifest que el que avui es pretén tirar endavant o
tirar enrere, perquè ja no sabem, vol tirar endavant o enrere o puja o baixa, és que la
proposta en si, tal com ens l’estan plantejant, és absurda. O sigui un intenta aplicar la
lògica i la lògica no funciona, és que el que es vol fer és il·lògic. Llavors, jo insisteixo, no
tenim, no se’ns han facilitat les al·legacions presentades per C’s i PSC; per tant, també
se’ns fa molt difícil prendre una decisió sobre unes al·legacions que s’han d’estimar o
desestimar i de les quals no coneixem el contingut. Per tant, aquí el nostre vot ja està
condicionat. Segurament, ens sentirem dir que aquestes ordenances fiscals les vam
proposar nosaltres, doncs sí, escolti, nosaltres estàvem a l’Equip de Govern, però algú ha
presentat unes esmenes, unes al·legacions i nosaltres les desconeixem i creiem, ja de
per sí, que aquesta votació és del tot irregular.
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Quan els parlava d’aplicar la lògica sense haver vist les al·legacions. Jo què demanaria?
Home, doncs que les meves al·legacions siguin estimades, no? Demani el que demani jo
el que vull és que siguin estimades. Doncs ara resulta que si votem en contra de la
proposta, que és desestimar-les, per tant queden estimades, entenem que estimant
aquestes al·legacions que ells deuen demanar queden incorporades a la proposta. Doncs
resulta que no, perquè com que el que fem és votar en contra de tota la proposta unitària
i la proposta unitària el que planteja és aprovar les ordenances anteriors, doncs si votem
en contra votem en contra de tot i de res, però a les al·legacions presentades i que ells
demanaven que quedin incorporades i que votar en contra que siguin rebutjades i, per
tant, acceptades, resulta que no queden incorporades sinó que queden en el limbo, no
sabem ben bé com queda. Per tant, el nostre vot d’avui no és de les ordenances fiscals,
ho dic així de clar. Vull dir el nostre vot d’avui és en contra del procediment que s’està
seguint en aquest plenari. És en contra d’uns procediments que estem veient com, des de
la nostra sortida de l’Equip de Govern, s’han modificat sistemàticament i dels quals no
som coneixedors i en som coneixedors en el moment de fer les votacions.
Abans parlava el company Màxim Fàbregas de l’informe de l’interventor. Jo, és la primera
vegada que veig un informe de l’interventor que no justifica o no ens diu si les
al·legacions que hem presentat, siguin les que siguin, són correctes o no i si es poden
estimar o no. Diu que la proposta de l’Ajuntament és correcte, home, faltaria més, faltaria
més! Que la proposta que es va fer des de l’Equip de Govern no fos correcte, però les
al·legacions presentades, les que vostè ha admès a tràmit, diguem, les que ha admès a
tràmit són correctes o no són correctes? Es poden acceptar o no es poden acceptar? Per
tant, abans ho deia el company de la CUP, un sense sentit tot plegat, creiem que és molt
difícil exercir els nostres drets en aquestes condicions. Amb el nostre vot volem fer palès,
insisteixo, que aquests procediments són inacceptables. Creiem que s’han de revisar,
creiem que s’han de demanar els informes jurídics que siguin necessaris allà on sigui
necessaris i el nostre vot també ve condicionat, perquè no volem establir un precedent i
que una cosa que no compartim avui estableixi un precedent i, més endavant, se’ns pugui
girar en contra. Per tot això, com hauran pogut deduir, doncs, el nostre vot serà en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Abans de continuar... només una observació. Volia dir-li que el contingut
de les al·legacions el van debatre i el van rebatre vostès mateixos des de l’Equip de
Govern el mateix dia que vam fer l’aprovació inicial de les ordenances, perquè són
exactament algunes de les esmenes que presentaven alguns grups municipals. Per tant,
el lògic seria que vostès votessin en contra d’aquestes al·legacions i, en coherència,
votessin a favor de continuar amb les ordenances fiscals. Jo diria que recordo que el
regidor que va presentar aquestes ordenances fiscals, les que avui hauríem d’aprovar
definitivament, doncs, que, en coherència, no acabo d’entendre el seu posicionament. Si
els sembla, faríem un recés de dos minuts.
A proposta de la presidència, es fa un recés de 2 minuts.
El Sr. Jaume Oliveras
Si els sembla, reprendríem el Ple. Si se’m permet, a l’expedient hi eren les al·legacions
presentades, ara ho ha comprovat el senyor secretari. Una de les coses que s’han
comprovat és si hi havia les al·legacions i sí que hi eren. Bé, doncs havent fet les
consultes amb el secretari i l’interventor, jo només faria la pregunta en el cas que féssim
la votació per punts, el tipus d’informe que faria tant el secretari com l’interventor al
respecte. Si féssim la votació separada per punts d’aquest ordre del dia.
El Sr. Secretari
L’informe seria desfavorable en el sentit que, com hem exposat, en l’aprovació de les
ordenances que es va fer inicial es va fer conjunta de tot el paquet d’ordenances fiscals, i
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la seva desestimació de totes les al·legacions també es fa de forma conjunta, com quan
es fa, per exemple, també en el cas de l’aprovació d’un instrument d’ordenació
urbanística que no resolem al·legació una per una sinó que resolem totes les al·legacions
que s’han presentat i no es vota al·legació, una per una. Per tant, això és el que
mantindrem en el nostre informe, en el sentit que la votació per punts no està prevista a la
legislació de règim local.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs vist l’aclariment... Sí, senyor Suñé, té la paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Jo crec que aquí hi ha una mica de... no vull dir engany, perquè no és això la paraula,
però sí que hi ha una mica de mala praxis. Perquè jo no estic demanant que es voti per
punts. Jo el que estava demanant és que es fes, d’una banda, les al·legacions de forma
individual com una proposta individual i, després, la d’això. Això no és votar per punts,
això són propostes diferents. És a dir, són propostes diferents, són les al·legacions, és a
dir, jo no entenc com nosaltres podem votar totes les al·legacions alhora, perquè quan un
veí presenta al·legacions es pot estimar o no es pot estimar aquestes al·legacions. I
sempre s’ha fet de forma individual. Si nosaltres estem dient que, a partir d’ara, quan
algun veí, pel tema que sigui, presenta al·legacions totes tindran el mateix valor, els
estem dient que les seves al·legacions no valen res. Per tant, nosaltres entenem que la
proposta ja s’ha presentat de forma incorrecte, que no és el mateix que presentar-la per
punts sinó fer punts individuals i diferents una al·legació primer, una altra al·legació
després i després aprovar o no el pressupost a les ordenances fiscals si creu adient el
Govern presentar-ho. Perquè si el Govern creu que les al·legacions han estat aprovades i
modifiquen la proposta d’ordenances fiscals, pot retirar-les. És la seva responsabilitat. No
ara que nosaltres no només no podem votar les nostres al·legacions sinó que ens veiem
obligats a fer un paquet sencer amb independència del que pensem de les al·legacions o
de les ordenances fiscals.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor secretari, seria possible fer el que diu el senyor Suñé en aquest punt? Entenc que
no. Molt bé, doncs hauríem de passar, vista la situació, a la votació tal com s’havia
plantejat en el seu inici.
La votació és única, no? Per tant, el que anem a votar és l’aprovació definitiva de les
ordenances fiscals? El rebuig. Per tant, repassem. Inadmetre l’al·legació presentada pel
grup de C’s degut al fet que no va ser objecte de modificació de l’acord de modificació de
les ordenances fiscals. Per tant, inadmetre aquesta al·legació. El segon punt seria
desestimar les al·legacions presentades i el tercer punt és aprovar, el tercer i quart punt
és aprovar, doncs, la modificació de les ordenances fiscals. Seria això senyor secretari?
D’acord, doncs passem a votar la proposta.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 6 vots a favor, 6 vots en contra i 7 vots
d’abstenció.
Votació
El Grup Municipal d’ERC-AM-MES (6 regidors) hi vota a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors), ICV-EUiA (2 regidors) i PP
(1 regidor) hi voten en contra.
Els grups municipals de PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i CUP-PA (2 regidors) s'abstenen.
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El Sr. Jaume Oliveras
Entenc que no serien aprovades les ordenances fiscals i, per tant, es mantindrien les
ordenances fiscals anteriors. Moltes gràcies
El Sr. Francisco Avilés
Sí, una qüestió també d’ordre. Val, doncs si s’ha rebutjat tot l’acord i, per tant, hem
desestimat o sigui hi havia una que era desestimar íntegrament les al·legacions, cosa que
no ha prosperat. Sinó és desestimen les al·legacions, què vol dir? Que estan estimades?
Que estan un altre cop al calaix? Què significa, llavors, això? Jurídicament parlant com
s’interpreta? Que es proposi la desestimació d’unes al·legacions i que la majoria de
plenari hagi decidit no desestimar-les.
El Sr. Secretari
No s’ha aprovat la modificació d’ordenances que es portava i, per tant, són vigents les
anteriors ordenances a aquesta modificació.
El Sr. Francisco Avilés
I, llavors, el dret a presentar al·legacions i que es resolgui?
El Sr. Ernest Suñé
Més que res és per reiterar la incongruència. És a dir, nosaltres hem votat que sí a les
al·legacions i que no a les ordenances fiscals alhora. Per tant, votéssim el que votéssim
era indiferent. Podíem perfectament dir a la gent que no presenti al·legacions a partir
d’ara si van en contra perquè com es presentaran en un paquet, mentre hi hagi una
majoria sempre seran desestimades, mai es podrà estimar una al·legació d’un veí perquè
com es posaran amb el paquet global, a partir d’ara els veïns perden la possibilitat de
presentar al·legacions a qualsevol decisió que fa aquest plenari.
El Sr. Jaume Oliveras
Entenc que no és això, no, senyor secretari? Entenc que no és així, perquè les
al·legacions, evidentment, es podria estimar ara el Govern i després, com s’ha dit, la
votació és única. Doncs, senyor Garcia, té la paraula.
El Sr. Eduard Garcia
Jo volia fer una pregunta purament de concepte perquè no ho entenc. És a dir, es
proposava desestimar-les i la majoria diu en contra. Per tant, no queden desestimades?
Que queden estimades? Seria el més lògic? No queden desestimades però queden
estimades. A sobre si no queden desestimades C’s demanava que s’estimin i que
s’incorporin a la proposta.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, em sembla que no és ben bé això el que hem votat. Hem votat rebutjar, ha guanyat
rebutjar la modificació de les ordenances fiscals, per tant aquest és l’acord que preval. I,
per tant, estem amb les ordenances fiscals que teníem abans de la modificació que es va
fer a l’aprovació inicial a finals del mes d’octubre. Crec que és això, senyor secretari. Hem
sembla que és elemental i fins aquí jo almenys arribo.
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El Sr. Ernest Suñé
No s’ha votat això, perquè això no és el que s’ha posat a votació. Perquè vostè, si llegeix
el text, no diu aprovar o desestimar la proposta d’ordenances fiscals amb les al·legacions,
sinó es posa primer a votació de les al·legacions i, juntament, es posa a votació les
ordenances fiscals amb l’obligació de si desestimes la negativa de les al·legacions i, per
tant, estimes les al·legacions estàs desestimant les ordenances fiscals. És un mai pots
aprovar. O sigui: o aproves una cosa o aproves l’altra, però mai les dues.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Suñé, jo crec que ha quedat prou clar.
El Sr. Ernest Suñé
No, no, estic segur que si vostè pregunta al públic no li queda gaire clar, no.
El Sr. Jaume Oliveras
Bé, molt bé. No parli en nom d’altres, parli del seu propi, del seu Grup, que és el que
correspon a tots els que estem aquí.
El Sr. Ernest Suñé
Jo puc parlar amb el poble de Catalunya o amb el poble del Masnou.
El Sr. Jaume Oliveras
Evidentment, pot parlar amb qui vulgui, només faltaria. Doncs si els sembla continuaríem
el Ple de l’ordre del dia. Senyor Avilés
El Sr. Francisco Avilés
A veure, perquè per molt que vostè potser deu estar en un, bé, com segurament tot això
“ho ha maquinat vostè” ho entendrà millor que la resta, però nosaltres no entenem.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Avilés, aquí ningú no ha maquinat res. Jo crec que ha quedat manifest i li
aclareixo perquè vostè a vegades fa servir un llenguatge que a vegades traspassa una
mica la normalitat.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, sí, uns utilitzen un llenguatge i altres utilitzen...
El Sr. Jaume Oliveras
Un moment, si us plau, tinc la paraula i vostè no la té. Aquí ningú ha maquinat res. Aquest
alcalde ha preguntat als habilitats quin tipus de votació s’havia de fer. Ha quedat clar en
el debat, a alguns els agradarà a altres no està clar que no podíem fer una altra cosa,
perquè, evidentment, no podem tenir unes ordenances fiscals aprovades amb un informe
negatiu del secretari i l’interventor.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, però és que les al·legacions presentades diuen: que s’estimin les al·legacions
presentades i s’incorporin a l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per l’exercici
2018. Per tant, si això ha estat desestimat, o sigui la desestimació que es pretenia en
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l’informe de l’interventor i el secretari i la proposta és desestimar aquesta al·legació i això
no s’ha desestimat, vol dir que aquesta petició deu ser vigent. I la petició diu que
s’incorpori l’aprovació definitiva les ordenances fiscals per a l’exercici 2018, que és el que
hauria d’haver passat. I, després, la resta de grups es podria haver pronunciat sobre unes
ordenances fiscals amb les quals s’hagués incorporat l’al·legació que no ha estat
rebutjada. Això és el que hauria de ser, perquè sinó ens estan furtant un debat que és
més que sa i el que ha dit el Suñé és que és claríssim, és a dir, el senyor Suñé en aquest
sistema de treballar o amb aquest sistema de presentar-ho, és a dir, és impossible que
cap ciutadà presenti una al·legació, perquè fins i tot un Ajuntament amb un únic regidor o
sigui només amb l’alcalde de Govern, o sigui amb una minoria absoluta, seria capaç de
tombar al·legacions, perquè, és clar, com és tot un paquet... i, per tant, com si no
s’aproven les ordenances, doncs, no s’aprova res. És que és impossible.
El Sr. Jaume Oliveras
Vostè està confonent com si fes la votació per punts i ha quedat clar que no es podia fer.
Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Jo crec que estem en un cercle viciós i que per molt que donem i
donem voltes avui no ens en sortirem. A mi em sembla que el que és més adient és que
hi ha hagut una interpretació jurídica, s’ha produït una votació, qui no estigui d’acord amb
el resultat de la votació pot presentar un recurs i jo el que crec, que sí que és interessant,
tant per a l’oposició com per al Govern, és que ens posem d’acord a exigir un dictamen
en ets i uts, perquè aquesta situació i la que es va produir en el debat de pressupostos i
la que es va produir en el debat d’ordenances, que no s’havia produït l’any passat, no
torni a passar. Volem conèixer quins són els nostres drets, perquè no volem treballar per
treballar sense que això després tingui un resultat concret. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Doncs demanarem aquest informe jurídic, crec
que és bo per tots els debats que en puguin quedar en aquest mandat. Així ho farem.
Doncs continuaríem amb l’ordre del dia.
15. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior
El Sr. Jaume Oliveras
Hi ha alguna pregunta pendent de respondre per part del Govern? Doncs passaríem a
precs i preguntes per part dels grups de l’oposició. Senyor De las Heras, té la paraula.
16. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
La Sra. Mònica González
Bona nit, gràcies. Bona nit a tothom un altre cop. Jo no tinc cap pregunta. En aquest cas,
l’únic que volia era desitjar a tothom, tant a les persones que estan al públic com al
consistori, que entrem en una bona etapa de germanor, que recuperem una mica
l’estabilitat i la tranquil·litat en aquests dies de festes i desitjo que tingueu una bona
entrada a l’any 2018, de part del Grup Socialista del Masnou.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part d’ICV? Sí
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El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Només tinc unes quantes preguntes que li he passat al secretari,
que són breus. Fan referència justament a l’IBI.
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor
Màxim Fàbregas només llegeix les números 4 i 5.
1. Ens han arribat queixes reiterades sobre la situació de la carpa que utilitzen les
sòcies i els socis del Casal d’Avis d'Ocata. Sabem que el Govern és coneixedor, des de
fa temps, dels degoters que la fan inutilitzable en dies de pluja, així com de la dificultat
que comporta el fet que I’esmentada carpa no disposi d’una porta d’accés. Demanem al
Govern que solucioni al més aviat possible les deficiències esmentades.
2. Hem comprovat, in situ, l’estat en què es troba el camí d’accés que moltes de les
persones associades al Casal d'Avis d’Ocata utilitzen per accedir-hi des del c/
Fontanills. Hem enviat còpia d’algunes de les fotografies que hem realitzat d’aquest
camí on queda palès que el seu estat posa en perill la integritat física de les persones
que el fan servir. Demanem al Govern que actuï per tal de posar fi a aquest problema al
més aviat possible, encarregant als serveis tècnics municipals que estudiïn quina és la
millor solució per aconseguir-ho.
3. Hem visitat les noves instal·lacions de I’EMUMM i, tot i que hi ha alguns temes
pendents de resoldre, creiem que la valoració global és positiva. No podem dir, però, el
mateix respecte del CFPAM, que ha estat el gran perjudicat amb el canvi. A banda de la
reducció en el nombre d’espais i en la seva superfície, les noves aules d’aquest servei
educatiu estan mancades de la més mínima insonorització, la qual cosa hi dificulta
enormement l’exercici de l’activitat docent amb les mínimes condicions de qualitat.
Preguntem al Govern si és coneixedor d’aquesta problemàtica i li demanem que actuï
amb la màxima diligència per tal de solucionar aquest problema al més aviat possible.
4. En motiu de la regularització cadastral efectuada per la Gerència Regional del
Cadastre de Catalunya a Barcelona, un nombre indeterminat de famílies del Masnou
estat rebent aquests dies escrits certificats, tramesos per l’Ajuntament del Masnou, en els
quals se’ls notifiquen liquidacions complementàries en concepte d’Impost sobre Béns
Immobles dels exercicis 2014, 2015 i 2016.
Hem esbrinat que molts ajuntaments de la província de Barcelona havien informat
prèviament els seus veïns i veïnes de la propera arribada d’aquestes notificacions, però no
ens consta que això hagi estat així en el cas de l’Ajuntament del Masnou.
Preguntem al Govern si, abans que I’aIcaIde del Masnou dictés la corresponent resolució,
I’Ajuntament va informar la ciutadania del Masnou d’aquesta circumstància.
Si així ho va fer, voldríem saber en quines dates es va realitzar aquesta informació, a
través de quins mitjans es va produir i demanem còpia de la informació realitzada.
En el cas que el Govern no n’hagués informat voldríem saber quines van ser les raons
que poden justificar aquesta manca d’informació sobre una situació que afecta I’economia
de moltes de les famílies del Masnou.
5. Relacionat amb aquest mateix tema, preguntem al Govern quantes notificacions
individualitzades s’han produït corresponents als anys 2014, 2015 i 2016, així com quin és
I’import total que es preveu recaptar per aquestes liquidacions complementàries en
cadascun dels anys esmentats.
6. En resposta a la pregunta efectuada pel nostre Grup el mes de setembre, en relació
amb les obres realitzades a Roger de Flor, 33, obres que van ser denunciades pels veïns
de I’edifici i pel nostre grup municipal, el Govern ens va respondre que, pel que fa a la
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comunicació prèvia d’obres presentada per realitzar obres al pis 1r 1a de I’edifici es va
Iliurar escrit al promotor en el qual se li posava de manifest que, per tal de procedir a la
tramitació de la comunicació presentada, s’havia de realitzar una visita d’inspecció a
I’immobIe i que, realitzada reunió entre els tècnics municipals i els tècnics de la
promotora, s’estava esperant que aportessin els projectes de les obres a realitzar en
aquest habitatge, així com en el situat als baixos, 1a.
També se’ns va informar que, en relació amb les obres realitzades a l’àtic 1a de I’edifici, el
passat 26 de setembre de 2017 es va incoar expedient de protecció de la legalitat
urbanística i el promotor ha de presentar un projecte de reforma, signat pel tècnic
competent, per poder legalitzar les obres realitzades.
Donat que han passat ja dos i tres mesos, respectivament, preguntem al Govern si ja han
estat presentats els projectes de les obres a fer als baixos, 1a i al pis 1r 1a i, també, en
quina situació es troba I’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat per les
obres realitzades a I’àtic 1a del mateix edifici.
7. Preguntem al Govern en quina situació es troben els expedients d’ordre d’execució,
incoats amb motiu de la inspecció realitzada el 10 d’octubre per I’inspector d’obres, per tal
que els propietaris dels solars situats al torrent Umbert procedissin a netejar-lo i
condicionar-lo.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Continuem amb les preguntes. Alguna pregunta més? Senyor Avilés
El Sr. Francisco Avilés
No, un suggeriment o pregunta, molt curta. Hem vist que alguns ajuntaments han obtingut
sentències favorables quant a l’obligació de la Generalitat de Catalunya a l’hora de seguir
pagant les obligacions contretes en el seu moment per a les llars d’infants de 0 a 3 anys.
Llavors, també va ser un municipi afectat per la decisió de la Generalitat de suspendre
una rebaixa en aquesta línia d’actuacions o d’ajudes i ens agradaria saber si han tingut
coneixement d’aquestes sentències, que em sembla que és l’Hospitalet i alguna altra
ciutat, per saber si és possible, encara, fer algun tipus d’acció social per reclamar allò que
se’ns va deixar de donar indegudament. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del grup de PDeCAT, senyor Garcia?
El Sr. Eduard Garcia
Sí, jo les tinc per escrit, no les he presentat a l’inici de la sessió. No sé si estic a temps?
En tot cas, en llegiré un parell, que diuen el següent.
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor
Eduard Garcia només llegeix les números 1 i 2.
1. En l’acta de Junta de Govern del passat dia 30 de novembre, hem observat que es va
aprovar la convocatòria del procés selectiu per la creació d’una borsa de treball
d’arquitectes per procedir als possibles nomenaments temporals de personal amb aquest
perfil professional, en el cas de possibles substitucions o necessitats temporals concretes
atès que en aquests moments no hi ha cap borsa de treball activa d’arquitectes. De la
mateixa manera, es va fer el mateix per a la creació d’una borsa de treball d’aparelladors.
Voldríem saber si, donat el temps que ha passat sense que hi hagués cap d’aquestes
borses actives, l’Equip de Govern té coneixement que es pugui procedir alguna
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d’aquestes necessitats properament, i, si és així, si hi ha la garantia que el servei que
presten a dia d’avui els arquitectes i aparelladors de la plantilla es podrà seguir prestant
amb normalitat, si aquest servei es pot veure afectat perquè hi pugui haver baixes abans
de la constitució de la borsa convocada o si la convocatòria només respon a una qüestió
preventiva enfront qualsevol eventualitat.
2. Tot i no haver rebut encara l’acta de la Junta de Govern del passat 14 de desembre, en
el Portal de transparència sí que n’hem pogut consultar els extractes. Entre els extractes,
destaca la resolució del contracte relatiu a les obres de construcció del nou accés al
camp municipal d’esports del Masnou i l’ordenació de la finca dels masovers de la Casa
del Marquès. Ens agradaria saber quins són els motius que han portat a aquesta
resolució que, entenem, endarreriran l’inici les obres esmentades, així com el nou
calendari previst.
3. Per acabar, ens agradaria fer un suggeriment. El tercer punt de l’ordre del dia d’avui
era, com passa cada mes, donar compte dels decrets d’alcaldia. 266 decrets si no he
comptat malament. I, amb la votació, ens en donem per assabentats. La paradoxa és que
ens donem per assabentats de la seva existència però no del seu contingut, en no ser
consultables des de la carpeta del regidor. El nostre suggeriment, doncs, seria que
aquests decrets siguin consultables des de la carpeta del regidor, com a mínim pel que fa
al contingut.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Matas, té la paraula.
El Sr. Jordi Matas
Quan vaig deixar de ser regidor d’habitatge, just abans, havíem enviat una comunicació al
Col·legi d’Advocats de Mataró per poder fer el conveni d’assessorament per temes
immobiliaris per aquí al municipi. M’agradaria saber com està aquest tema, a veure si han
pogut tirar endavant o si s’ha previst un altre tema entre el que s’havia anat parlant.
I, per una altra banda, després amb el senyor Plana, és un dubte. Hem vist que en el
registre d’entrada, s’ha sol·licitat permís d’obres menors per a dos pisos més de la finca
de Roger de Flor, 33. Si entenem el posicionament que hi va haver l’estiu passat es van
aturar aquelles obres amb tres pisos. La pregunta és, quin és el posicionament que
tenen? Es donarà el permís? No es donarà el permís? I, sobre aquesta finca, al ser tot
d’un propietari com actuaran en el cas d’aquests permisos individuals que estan
sol·licitant?
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna pregunta més? Doncs hi hauria alguna resposta per part dels membres del
Govern? Senyor Alfaro, té la paraula.
El Sr. Albert Alfaro
Respecte a la pregunta del senyor Jordi Matas, ara farà un parell de setmanes ens vam
reunir amb el secretari del Col·legi d’Advocats de Mataró per tal de començar a parlar del
conveni, que no seria només d’assessorament sinó que també inclouria la mediació en
casos de lloguer amb la idea de tenir-ho sis mesos amb la pròrroga que creguem
oportuna més endavant. Suposo que, en breu, tindrem la proposta de conveni per tal de
tirar-la endavant. Gràcies
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El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Alguna resposta més? Senyora Folch
La Sra. Sílvia Folch
Sí, només per contestar el tema de les borses que preguntava el senyor Garcia. El dia 30
de novembre, com diu, constituíem una previsió, de fet intentem sempre tenir borses
actives de les professions que es desenvolupen a l’Ajuntament per eventualitats i, en
aquell moment, com dèiem, sí que era una previsió. En aquests moments, la previsió
malgrat que ara li comentava si tenia coneixements si s’havien presentat les instàncies
corresponents, la realitat és que tenim una previsió o una certesa quasi real que hi haurà
una baixa dels arquitectes i que, per tant doncs, la borsa sí que serà necessària.
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna pregunta més?
El Sr. Ricard Plana
Sí, gràcies. Pel que fa al tema dels masovers és veritat. Les obres s’havien licitat i ja
tenien una empresa guanyadora de la licitació, el contracte ja estava firmat, però aquesta
empresa ha entrat en preconcurs de creditors; per tant, no ens queda més remei que
tornar a posar un altre cop en marxa un altre cop la licitació de l’obra.
I a Roger de Flor, el senyor Matas, ja ho miraré perquè la veritat és que ara ho desconec.
Ho miraré exactament als expedients i ja et faré arribar la informació que sigui.
El Sr. Jaume Oliveras
Només una precisió sobre el tema dels Masovers entre el camp de futbol que el contracte
és fet de mutu acord i, per tant, avui mateix hem aprovat la... han renunciat, perdó, per la
terminologia, han renunciat al contracte; per tant, tot ha estat correcte i avui hem aprovat
de nou, ,l més ràpid possible, avui mateix hem aprovat la licitació de nou de les obres.
Doncs passaríem al següent punt de l’ordre del dia.
Abans del darrer punt de l’ordre del dia, em sembla que el senyor Màxim Fàbregas, d’una
moció que volia presentar vol fer una sèrie d’observacions, no?
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Per explicar que el passat 5 de desembre el nostre Grup
municipal va presentar una moció en relació amb la convocatòria d’ajuts per al pagament
de l’IBI de 2017. La moció demanava dues coses. En primer lloc, que s’ampliés en dotze
dies el termini per presentar les sol·licituds i, en segon lloc, que es fes una àmplia
campanya informativa sobre el contingut i la tramitació. La nostra intenció era evitar que
es repetís el que va passar en els anys 2014 i 2015, en els quals, la brevetat dels terminis
acordats per sol·licitar-los i la nul·la informació del Govern sobre aquests ajuts es va
traduir en el fet que entre els dos anys només es van presentar 80 sol·licituds, quan al
Masnou hi ha més de 10.000 habitatges i centenars de famílies ho estan passant
malament i només es van atorgar ajuts per un import que no va arribar als 9.000 €, quan
es disposava d’un total de 100.000. La setmana passada, el Govern va fer arribar la seva
intenció d’assumir el compromís de tirar endavant totes dues demandes, la primera de les
quals ja ha estat executada. La Junta de Govern ja ha acordat ampliar el termini fins al 19
de gener. Manca complir el compromís relacionat amb la campanya, però tenim la
garantia del Govern que en pactarem el contingut i desenvolupament. Creiem, doncs, que
amb l’acord obtingut, ajudarem a aconseguir que una bona part de les famílies que
tinguin dret a aquests ajuts, els puguin sol·licitar i gaudir-ne. I, per aquest motiu, ja
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aconsegueix els objectius que preteníem i renunciem a presentar la moció amb urgència.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Doncs, com vostè molt bé ha dit, la setmana
passada per una qüestió d’urgència, també per poder donar continuïtat a la convocatòria i
no anar a una segona convocatòria, hem fet l’ampliació fins al 19 de gener i, com hem
parlat recentment, faríem una major difusió i un parell d’actes en el municipi, dos
equipaments municipals, per donar màxima difusió a aquesta convocatòria, tal com ens
ha sol·licitat i expressava la seva voluntat amb aquesta moció.
Doncs aniríem al darrer punt de l’ordre del dia.
17. Presa de raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidora d'aquest
Ajuntament, formulada per la senyora Noemí Condeminas Riembau
El Sr. Jaume Oliveras
Aquesta proposta d’acord és donar-nos per assabentats d’aquesta renúncia voluntària i
sol·licitar a cobrir la vacant per part de la candidatura presentada en el seu moment per
CiU, a la senyora Mercè Aznar Oliva.
“Vist l’escrit presentat en data 5 de desembre de 2017, amb registre d’entrada número E2017/12784 per la senyora Noemí Condeminas Riembau, per mitjà del qual formula la
seva renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament.
Vist que la senyora Noemí Condeminas Riembau, 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 de Convergència
i Unió (CiU).
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 de
Convergència i Unió (CiU) 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 Mercè Aznar Oliva.
Vist l’informe emès pel Secretari General de data 11 de desembre 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:
Primer. PRENDRE RAÓ i donar-se per assabentats de la renúncia voluntària al càrrec de
regidora d’aquest Ajuntament presentada per la senyora Noemí Condeminas Riembau,
en data 5 de desembre de 2017, amb registre d’entrada número E-2017/12784. A les
eleccions locals del 24 de maig de 2015, la senyora Condeminas va presentar-se per la
Candidatura de Convergència i Unió (CiU). 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.
Segon. 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 regidora electe a favor del candidat que segueix l’ordre de la llista
electoral de la Candidatura de Convergència i Unió (CiU), la senyora Mercè Aznar Oliva.
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.
Tercer. 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 regidora d’aquest
Ajuntament, a la primera sessió plenària que tingui lloc, previ jurament o promesa del
càrrec de regidora 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.
Quart. 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.
Cinquè. FER PÚBLICS aquests acords mitjançant la publicació d’un edicte a l’e-Tauler
d’aquest Ajuntament als efectes del seu general coneixement.”
Resultat: En resten assabentats.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs, senyora Condeminas, té la paraula, endavant.
La Sra. Noemí Condeminas
Bona nit. Permeteu-me que avui ho llegeixi, m’agrada llegir poc, m’agrada més
interpel·lar, però avui ho vull llegir perquè no voldria deixar-me res important per dir. Però
el cert és que fa dies que tracto d’escriure unes quantes paraules de comiat, un text
senzill que em permeti dir-vos adéu a tots i totes amb una mínima solemnitat, que així és
l’acte que demana l’ocasió.
No hi ha manera, però, perquè tot allò escric em sembla poqueta cosa. Suposo que les
paraules m’abandonen perquè som conscients que la missió que els he encomanat és del
tot impossible. Per molt que s’esforcen se saben impotents, incapaces de transmetre-us
avui amb una mínima fidelitat l’emoció d’aquella qui les escriu després d’haver viscut sis
anys irrepetibles en aquesta casa.
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Arribar al final mai és fàcil, sovint el camí és difícil, ple d’obstacles i d’entrebancs, però
alhora pleníssims de satisfaccions i de sorpreses grates. Miro enrere i penso que
segurament ho podria haver fet millor, de ben segur, diferent segurament. Però ara soc
aquí i això no ho puc canviar, de fet no ho vull canviar. Un projecte nou m’il·lusiona,
m’emociona i em suposa un nou repte. He d’agafar un altre tren.
La vida escasses vegades ens dona noves i grans oportunitats. Probablement,
inconscientment les busquem i les treballem, però això no fa que no estigui menys
agraïda vers qui me les dona. Ara vaig, doncs, cap a nous objectius dels quals espero
ben aviat fer-vos partícips a tots.
Diu un aforisme anònim que la vida són records i papers. Com que soc incapaç d’escriure
un text a l’alçada de les circumstàncies, permeteu-me recórrer precisament a la memòria.
Amb els ulls tancats faig un tomb pel meu passat i veig una regidora novata entrant per la
porta d’aquesta sala, allà pel juny del 2011. Us veig a alguns de vosaltres que saludeu
amb un gran somriure com un mestre saluda un alumne nouvingut i, de seguida, em feu
sentir com a casa. Emocions a flor de pell i por al desconegut, inicis complicats en temps
de crisi on tot es nou i tot suposa un repte. Però amb el confort, també permeteu-me, del
company i amic Pere, especialment el meu primer alcalde que, com a regidora, és qui
m’ensenya aquest camí, qui m’obre les portes de la política, qui em dona una oportunitat i
qui en mi diposita una confiança. És amb qui dono aquestes primeres passes i tot de
seguida es fa molt més senzill. A tu, Pere, sempre t’estaré eternament agraïda. Gràcies
també al partit, CiU en aquell moment, el PDeCAT ara, i als meus companys que em van
donar l’oportunitat d’entrar en aquest món. Espero haver estat a l’alçada de les
circumstàncies.
Gràcies per haver-me deixat viure en primera persona moments històrics i apassionants
de la memòria del nostre país. Ha estat un gran repte i un gran honor. Ara em
comprometo a seguir treballant pel meu país des de la no política, però des de l’activisme
actiu i des del convenciment que junts podrem fer d’aquest un gran país de llibertat.
També gràcies, Jaume, en el primer mandat com a company i ara com el meu nou
alcalde per haver estat sempre al meu costat, donant-me suport i ajudant-me en tot allò
que et demanava, que no era poc. Gràcies a tots avui, ara sí que em salto el guió, veig
moltes cares i algunes que no sé com acabaré de llegir. Per tant, no diré cap nom
permeteu-vos que us faci una abraçada amb la mirada. Gràcies a tots i cadascun dels
treballadors d’aquesta casa que feu que marxi amb la motxilla carregada de bons records
i, fins i tot, de nous amics. Gràcies per fer-ho fàcil, com no també a tots els meus
companys de consistori amb qui sempre he mantingut una bona entesa i que aquests
darrers, que m’ha fallat una mica la salut, m’heu mostrat un gran suport personal,
demostrant que per damunt de qualsevol color, disputa o desavinença tenim els valors de
ser bones persones i ens uneixen més si cal. En definitiva, gràcies a tots i a totes.
Per temps que tingués no acabaria mai, records de moments, d’entitats, de casals,
d’associacions, de gent anònima, de companys de masnovins i masnovines. Aquests
records m’acompanyaran sempre i en els quals m’endinsaré cada vegada que m’empaiti
l’enyorança, miraré cap enrere i pensaré en allò que he viscut durant tot aquest temps,
em farà somriure i em permetrà seguir endavant. Se m’acaben el temps i les paraules, ha
estat un enorme plaer compartir aquesta aventura amb tots vosaltres. Les hem vist de
tots colors, moltíssimes alegries i alguna que altra tristesa. Molts acords i algunes
desavinences, grans moments i també grans moments per oblidar. I, tanmateix, malgrat
les divergències i els conflictes hem aconseguit any rere any de dur el vaixell a bon port,
per mi d’això es tractava.
És l’hora de l’adéu, vull pensar que el meu esforç i les meves idees han contribuït a
millorar una mica aquest poble que tant i tant m’estimo. Si més no aquest ha estat el meu
propòsit durant aquests anys. He tractat sempre de transmetre-us estima i respecte vers
les persones amb les quals he treballat. Sempre he tingut un somriure preparat, sé del
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cert que no sempre ha estat possible, però ho he fet amb cor i ànima com a mínim per
assolir aquest afany. Per això me’n vaig contenta i emocionada; però, sobretot, agraïda,
agraïdíssima a tots els qui ho heu fet possible. Records, imatges i paraules que ja ningú
m’esborrarà i que ningú em podrà prendre. Tot el que he après i compartit amb vosaltres.
I, per acabar, permeteu-me, ara sí, a tots els companys que esteu aquí asseguts que
compartim ofici d’alguna manera que suposo que entendreu que les meves darreres
paraules les dediqui a les persones més importants de la meva vida, sense el suport de
les quals no hauria estat possible, perquè els que ens dediquem a això sabem que per
dedicar-nos a això li hem de treure hores i moltes a la gent que més ens importa. El seu
suport per mi ha estat incondicional, sense ni un sol retret, ben al contrari, mai us podré
retornar tot el que m’heu donat. Gràcies Pepo, gràcies Pol, gràcies Marina i gràcies
papes. Fins ben aviat, gràcies a tots.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies, Noemí Condeminas. Ara crec que alguns dels portaveus voldran dir algunes
paraules. Ara és l’ocasió: senyor De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Emotiva fins al final, fins al final... però, és clar, ara ja ho entenc
perquè jo mirava d’esquerra cap a la teva família i dic iguals, eh... igualets! Bé, Noemí,
ara et trobaré a faltar perquè, és clar, amb qui discutiré jo ara? Perdo una font de
discussió directa amb la qual cosa perdem una mica d’un cert debat ideològic que, de tant
en tant, toquem algun puntet. Farem, doncs, algun cafè, algun dia per aquí pel poble, no
ens queda més remei. Bé, que tinguis molta sort, que vagi molt bé de part meva i de part
del Grup nostre, del PP que vagin molt bé les coses que ja sé que les tens ben
encaminades i, doncs això, desitjar-te el millor.
El Sr. Ernest Suñé
Plores poc, eh?, jo pensava que ploraries més, escolta. Bé, han estat molts anys de
treball conjunt. No sempre hem coincidit, però sempre has defensat els teus arguments
des del respecte i també des de l’humor, amb rèpliques intel·ligents i, perquè no dir-ho,
punyents. Has deixat una empremta positiva que perdurarà en el temps i, per això, des de
la discrepància ideològica però des de la satisfacció d’haver sumat conjuntament els
nostres esforços per fer un millor Masnou. Des del Grup Socialista et desitgem a tu i a la
teva família molts èxits en les noves etapes que encetes a partir d’ara. I gràcies i gaudeix
ara que has passat o passaràs a millor vida.
El Sr. Màxim Fàbregas
Nosaltres volem que consti en acta el nostre agraïment a la regidora Noemí Condeminas,
a tu Noemí, per la tasca que has fet en aquests anys. Pel que fa referència a l’aspecte
polític, tu ho deies abans, nosaltres no sempre hem compartit les propostes de les
regidories que has dirigit i, de vegades, hem tingut discrepàncies importants i fortes
discrepàncies. Però això no impedeix que reconeguem el teu treball i dedicació i que,
com tu deies, és un treball i dedicació que ha contribuït a millorar el municipi ben segur.
Pel que fa referència a l’aspecte personal, del qual tu també has parlat, creiem que hem
estat capaços, malgrat les discrepàncies a les quals m’he referit, de mantenir una relació
cordial que estem segurs continuarà a partir d’avui. Volem desitjar-te molt èxit, estem
convençuts que el tindràs, en el nou projecte que aviat iniciaràs i dir-te, que també ho
saps, que pots comptar amb nosaltres si en algun moment ho creus necessari. Gràcies
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Bé, jo dirigir-me a la Noemí per dir-li, en nom del nostre Grup, que de veritat
estem molt contents de la feina que ha realitzat a l’Ajuntament i és una llàstima que deixis
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de realitzar-la perquè, de fet, la teva tasca sempre vinculada a les persones del municipi
és potser una tasca molt agraïda. És cert, però també entenc, que és una tasca molt dura
emocionalment parlant i aguantar-la tant de temps, doncs, té molt mèrit i t’agraeixo, en
nom del nostre Grup, que hagis dedicat gran part de la teva vida professional i, a més, en
uns anys que normalment són intensos a la millora de la ciutadania del Masnou. Perquè
això no es paga amb diners.
Estic segur que ara, doncs, prendràs una nova aventura professional de la qual també et
desitjo el millor dels èxits i que no t’oblidis també de l’Ajuntament del Masnou en allò que
puguis en la teva nova responsabilitat, perquè aquí sempre necessitarem ajuda de
qualsevol persona, bé com a regidora, bé com a nova responsable de la teva nova àrea.
Gràcies per tot, Noemí.
El Sr. Romà López
Gràcies. Noemí, jo també ho llegiré perquè també estic emocionat, en nom meu, en nom
del PDeCAT i dels companys del Grup Municipal Demòcrata, de l’Eduard, d’en Jordi i de
la Txell. Volem agrair tots aquests anys que t’has dedicat amb total integritat i esforç a fer
del Masnou un municipi millor. Has estat regidora d’Ensenyament, de Salut Pública, de
Gent Gran, de Serveis Socials, de Solidaritat i Cooperació i d’Igualtat. Has deixat petjada
en totes aquestes regidories i has aportat al teu gra de sorra a millorar el nostre municipi.
De tots els projectes que has impulsat en aquesta etapa política, que sempre n’hi ha un
que destaca, penso que en el teu cas, sense cap mena de dubte, és el Centre de
Distribució d’Aliments, la Sitja. Penso que és el projecte amb el qual tant has lluitat per
aconseguir que fos una realitat. I penso que és un projecte que representa el teu
compromís i la teva forma de ser.
Penso que els polítics, quan marxen, han de fer balanç de la seva feina feta i, en aquest
cas, deixes un balanç molt positiu i crec que has d’estar-ne orgullosa. Agrair-te tots
aquests anys de dedicació, primer al partit de CiU en el mandat passat i després, en
aquest mandat, amb el PDeCAT i el Grup Municipal Demòcrata. I dir-te que la vida són
etapes i et desitgem el millor possible en aquesta nova etapa que comences i jo també et
faig una abraçada amb els ulls i després te la donaré físicament. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Abans de fer la intervenció final, si em permeteu, en nom dels sis regidors i regidores
d’ERC-MES i també com a alcalde, no faré un repàs exhaustiu d’aquests sis anys i mig,
tot i que ho tinc controlat, Noemí, vull dir que... Jo crec que han sigut sis anys i mig molt
intensos. Primer, quan vam començar al 2011, amb el govern quan el Pere Parés era
l’alcalde, el primer any de mandat que vas estar portant les regidories de Benestar Social,
Gent Gran, Salut Pública, Cooperació, però sobretot a partir de l’estiu de 2012, amb
aquella crisi que va haver-hi. A partir d’aquell moment, doncs, vas esdevenir la tercera
tinent d’alcalde, vas deixar Salut Pública i vas assumir regidories complexes com la
d’Ensenyament i la d’Igualtat. Doncs a partir d’aquell moment també vam començar a
treballar molt més colze amb colze, per les responsabilitats que vas, en aquells moments
complicats, i que, evidentment, vas estar al nivell que s’esperava i era necessari per tirar
endavant el govern amb aquelles circumstàncies, va ser molt important la teva activitat i
la teva presència.
M’agradaria destacar algunes coses, segurament me’n deixo moltes, però pel que fa a,
quan vas ser regidora d’Ensenyament, vas assumir alguns temes complicats que van ser
els nous contractes per donar continuïtat a l’escola de música, a les escoles bressol
municipals i això va ser molt important. També el teu impuls en el CIRD, que a partir que
vas assumir aquesta regidoria va tenir un impuls important. Amb la gent gran has estat
omnipresent i hem compartit amb altres regidors, però sobretot tu i jo, hem compartit
moltes trobades, amb la Maria, amb el casal d’Ocata, amb Can Mandri, moltíssimes
trobades que hem estat allà, doncs, fent esforços a tots nivells, per dir-ho d’alguna
manera.
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I amb Acció Social aquest mandat, abans ho comentava també en Romà, amb el centre
de Distribució d’Aliments, però sobretot el grau de treball i d’exigència que ha tingut els
serveis d’assistència en general, que ha estat un impuls importantíssim, sobretot avui,
que hem aprovat el conveni del servei d’assistència domiciliària, del teleassistència els
graus de prestació i servei que hem arribat en aquests sis anys i mig, jo crec que ha estat
impressionant. I tot això ho has liderat tu, has comptat amb molt bons professionals al teu
costat i jo destacaria que tens una gran habilitat de saber-te relacionar amb els
treballadors públics, perquè no tothom ho té, no és fàcil i has sabut relacionar-te molt bé
amb els treballadors públics i això és una gran habilitat que m’agradaria remarcar avui. La
teva implicació intensa i, sobretot, que abans parlàvem amb els avis que hem compartit
molts actes institucionals, moltíssims, i et trobarem a faltar en aquests actes, però espero
que a alguns continuïs assistint-hi malgrat no siguis regidora. I, per tant, volia destacar el
que ja coneixem tots de tu, el teu estil planer, directe, fàcil d’arribar-hi i, sobretot, voldria
remarcar la lleialtat que has tingut sempre i, malgrat que en algun moment hem tingut
alguna discrepància, però el tema lleialtat i suport ha estat sempre per mi un valor molt
important.
Espero que continuï i estic convençut que serà tot el compromís que has mantingut amb
el Masnou i amb el país, aquest compromís, encara que no siguis regidora, ja te l’anirem
exigint amb les dosis que tu puguis, però crec que et necessitem que continuïs amb
aquest doble compromís amb el país i, sobretot, amb el municipi que tant t’estimes com a
masnovina, poder continuar comptant amb tu. Poder-te trucar de tant en tant i poder-te
tenir de tant en tant aquí a l’Ajuntament, que ens vinguis a veure alguna vegada. Moltes
gràcies, Noemí, per tots aquests anys i mig que has estat fent canvis inoblidables. Moltes
gràcies.
Doncs, amb aquest comiat esperem veure’t asseguda aquí també... no et perdis els plens
eh!
Desitjar-vos molt bones festes, molt bon Nadal i, sobretot, un feliç i molt bon any 2018
que ens espera a tots i a totes. Moltes gràcies
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.
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