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Assistència 

 
President: 
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, alcalde (ERC-AM-MES-AM) 
 
Tinents i tinentes d’alcalde: 
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde segon (ERC-AM-MES-AM) 
 
Regidors: 
Sra. Neus Tallada i Moliner, regidora (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Albert Alfaro i Giró, regidor (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Eduard Garcia Gebani, regidor (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Jordi Matas Claramunt, regidor (PDeCAT-UNIÓ) 
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Romà López Bolart, regidor (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Mercè Aznar Oliva, regidora (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s) 
Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor (C’s) 
Sra. Rosa Subirats i Naval, regidora (CUP-PA) 
Sr. Dídac Miró Busquets, regidor (CUP-PA) 
Sr. Màxim Fàbregas Añaños, regidor (ICV-EUiA-E) 
Sra. Elena Crespo Garcia, regidora (ICV-EUiA-E), s’incorpora a la sessió en el moment 
en què figura al cos de l’acta. 
Sr. Ernest Suñé Nicolás, regidor (PSC-CP) 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP), s’incorpora a la sessió en el moment 
en què figura al cos de l’acta. 
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventora: 
Sra. Anna Vives Schoeckel 
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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 
 
Avui comptem amb la interventora accidental, la Sra. Anna Vives, que ens acompanya en 
aquest Ple. Benvinguda. 
 
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 15 de febrer de 
2018 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 

Caldria esmentar el següent: sobre aquesta acta hi ha alguna qüestió a comentar. 
Hauríem de rectificar, tal com es va comentar a la Junta de Portaveus, l’acta del Ple 
ordinari del 25 de gener de 2018, per tal d’incorporar-hi l’assistència de la Sra. Mercè 
Aznar Oliva (PDeCAT-UNIÓ) que no constava i en el mateix sentit es proposa rectificar 
l’acta del Ple ordinari del 15 de febrer de 2018. D’acord?, ho donaríem per ratificat i 
aprovat, doncs quedaria l’acta aprovada. Ho donaríem  
 
Es rectifiquen i s’aproven per unanimitat l’acta del Ple ordinari del 25 de gener de 2018 i 
l’acta del Ple ordinari del 15 de febrer de 2018, incorporant-hi l’assistència de la Sra. 
Mercè Aznar Oliva (PDeCAT-UNIÓ). 
 
A les 20.01hores, s’incorporen a la sessió les senyores Elena Crespo Garcia i Mònica 
González Huerva. 
 
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents: 
 
ALCALDIA 

 
Una audiència pública resol els dubtes sobre els nous serveis de l’ABS Ocata 
El dilluns 19 de març, va tenir lloc una audiència pública sobre els nous serveis de l’ABS 
Ocata, el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil i el Centre d’Atenció i Seguiment a les 
Drogodependències (CAS). A la sessió van assistir membres del Govern municipal, del 
Consorci Sanitari del Maresme, de l’Institut Català de la Salut (ICS), de la Subdirecció 
General de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat, de l’Atenció 
Primària al Maresme i Barcelonès Nord i dels centres d’atenció primària (CAP) del 
Masnou i Ocata. També hi van assistir una quinzena de veïns. 
 
L’alcalde va tancar la trobada fent una valoració positiva de totes les reunions i visites que 
havia generat aquesta controvèrsia, dient que havia servit “per conèixer millor com 
funcionen els serveis sociosanitaris que tenim a prop”. 

 
El president del Parlament, Roger Torrent, inaugura al Masnou unes mostres al 
voltant de la República 
El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, va inaugurar les dues 
exposicions que giren al voltant de la República al Masnou, el 14 d’abril a la tarda, a la 
plaça de la Llibertat, acompanyat per l’alcalde, Jaume Oliveras. 
 
Mitja hora abans de la inauguració va tenir lloc la rebuda institucional del president al 
municipi, a la sala de plens, on va saludar els regidors i regidores del consistori, l’alcalde 
d’Alella, la diputada masnovina al Parlament, els membres del Consell de Patrimoni 
Cultural, els presidents de les seccions locals d’ANC i Òmmium Cultural, i l’ex-primera 
tinenta d’alcalde del consistori masnoví. Després d’adreçar-los unes paraules va signar al 
llibre d’honor. 
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S’obre el període per apuntar-se a ser representant del Consell de la Vila 
Des del 15 d’abril fins al 15 de maig, està obert el període durant el qual els ciutadans del 
Masnou que ho desitgin podran optar a ser representants del Consell de la Vila. Aquesta 
intervenció és fruit de la modificació del reglament del Consell de la Vila, aprovat pel Ple 
de l’Ajuntament al novembre del 2017. 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
L’Ajuntament contracta l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona per a la 
modernització i remodelació del Mercat Municipal del Masnou 
L’Ajuntament del Masnou va signar un contracte amb l’Institut Municipal de Mercats del 
Maresme (IMMB), organisme autònom constituït per l’Ajuntament de Barcelona que 
gestiona i administra els mercats municipals zonals i especials de la ciutat de Barcelona i 
elabora estudis tecnicocomercials que li encomanen altres administracions, persones o 
entitats privades. L’IMMB assessorarà l’equip tècnic de l’Ajuntament del Masnou en el 
projecte de reordenació comercial del Mercat Municipal i en la redacció dels plecs per a la 
contractació de les obres de remodelació que se’n puguin derivar. També s’encarregarà 
de la interlocució individualitzada amb les persones titulars de les concessions 
administratives del mercat i amb aquelles que estiguin afectades pel desenvolupament 
del projecte. 

 
Obert el termini per presentar sol·licituds per cobrir els espais vacants al mercat 
setmanal del Masnou 
Del 23 de març al 21 d’abril es podran presentar les sol·licituds per participar en el 
procediment de concurrència competitiva per a l’adjudicació d’espais vacants al mercat 
de venda no sedentària del Masnou. 

 
Calendari d’obertura comercial autoritzada per al 2018 
La Generalitat ha establert els dies festius que els establiments comercial catalans poden 
romandre oberts al públic per al 2018. Són el 7 de gener, l’1 de juliol, el 12 d’octubre, l’1 
de novembre i el 6, 8, 16 i 23 de desembre. 
 
L’Ajuntament del Masnou ha fixat com a festius addicionals amb obertura comercial 
autoritzada per al 2018 els dies 21 de maig i 30 de desembre. 

 
HISENDA 
 
Sense servei el punt d’informació de l’Organisme de Gestió Tributària 
Els dies 13, 20, 26 d’abril i 4 de maig, el punt d’informació de l’Organisme de Gestió 
Tributària no prestarà servei degut a la vaga convocada per a aquells dies. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

Es reprèn la cita per renovar el DNI al Masnou L’equip de DNI mòbil de la Policia 
Nacional encarregat de desplaçar-se al Masnou per a la renovació de DNI torna a oferir el 
servei a partir del proper 3 d’abril de 2018. Les persones interessades podran demanar 
cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Les renovacions es faran el dia 10 d’abril a 
l’edifici d’Els Vienesos. 
 
L’Ajuntament del Masnou, reconegut per la implantació de l’administrador digital a 
l’organització 
El dimecres 21 de març, dins el Congrés de Govern Digital, el Masnou va estar reconegut 
entre els ajuntaments que han destacat en l’ús de les eines d’administració electrònica. 
Dels municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants, l’Ajuntament del Masnou ocupa el tercer 
lloc a la classificació. La regidora de Serveis Generals, Sílvia Folch, va recollir el guardó 
al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.  
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ÀREA COMUNITAT I PERSONES 
 
Signatura de contractes amb entitats 
El dijous 12 i dimarts 17 d’abril, l’Ajuntament va signar diversos convenis amb 
associacions que rebran un ajut municipal per poder dur a terme la seva activitat durant 
aquest any 2018, emmarcada dins les àrees de Salut Pública i Cultura. S’han signat 
convenis amb l’Agrupació Sardanista, BLANCDEguix, Scandicus, Colla de Geganters, 
UNESCO, Akonga i l’Associació Fotogràfica el Masnou, de l’àrea de Cultura, i amb Adam, 
DISMA, ESQUIMA i Afibromare de Salut Pública.  
 
BIBLIOTECA 
 
Durant tot el mes d’abril hi haurà una exposició itinerant de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals “Pedrolo, més enllà dels límits”. 
 
Presentació llibre 
El dijous 15 de març va tenir lloc la presentació del llibre República pagesa, de Montserrat 
Tura, la presentació va córrer a càrrec de l’exalcalde Eduard Gisbert, també va comptar 
amb la presència d’Elisabeth Vidal, sommelier, i Rosa Toran, historiadora. 
 
El dimecres 11 d’abril, va tenir lloc la presentació del llibre La jove de Pompeia, de Jaume 
Mateu Giralt. 
 
El dijous 12 d’abril, va tenir lloc la presentació del llibre Supermujeres, superinventoras: 
ideas brillantes que transformaron nuestra vida, de Sandra Uve. 

 
Exposició “Super women, super inventors” 
Exposició d’il·lustracions de la masnovina Sandra Uve sobre les dones inventores. Tindrà 
lloc fins al 6 d’abril. 

 
Biblioteques amb DO 
Dins la sisena edició de Biblioteques amb DO, la biblioteca Joan Coromines organitza 
diverses activitats relacionades amb el món del vi. Aquest projecte porta la cultura del vi a 
les biblioteques públiques de Catalunya, i és per aquest motiu que durant tot el mes de 
març hi ha un seguit d’activitats. 
 
L’última activitat de l’agenda del projecte va ser el dissabte 17 de març amb l’hora del 
conte Els tres animals del vi, a càrrec de Mercè Rubí. 

 
Tertúlia en català 
El dimarts 20 de març va tenir lloc aquesta activitat amb la lectura Un crim imperfecte, de 
Teresa Solana. L’activitat va ser a càrrec de la voluntària per la llengua, Carme Giol. 

 
Club de lectors 
El dimarts 20 de març va tenir lloc la sessió d’aquesta quinzena amb l’entrega de les 
ressenyes de llibres que s’hagin llegit aquest dies. 
 
El dimarts 3 d’abril, va tenir lloc aquesta activitat amb versions de contes tipus Tria la teva 
aventura. 
 
El dimarts 10 d’abril, va tenir lloc la sisena sessió del Club de lectura 7 d’aventures. 
Aquesta sessió s’ha dedicat al llibre El nen que nedava amb les piranyes, de l’escriptor 
britànic David Almond. 
 
El dimarts 17 d’abril, en aquesta sessió els pares van acompanyar els seus fills per 
elaborar un booktrailer. 
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Visites escolars 
El divendres 6 d’abril, va visitar la biblioteca l’escola bressol Sol Solet. 
 
El dimarts 10 d’abril, van visitar la biblioteca els alumnes de P5 de l’Escola Ferrer i 
Guàrdia. 
 
El dimarts 17 d’abril, els alumnes de la llar d’infants Ca la Rita van visitar la biblioteca. 

 
Lliurament de premis del I Concurs Vinstagram 
El dilluns 9 d’abril va tenir lloc el lliurament de premis del I concurs Vinstagram de les 
Biblioteques amb DO Alella, a la Masia Can Magarola. 

 
Hora del conte en Anglès 
El dissabte 14 d’abril, va tenir lloc aquesta activitat amb el conte Mousy and the big red 
ball. Va estar organitzat per Kid’s & Us del Masnou. 

 
Presentació cicle Descobrim... 
El dilluns 16 d’abril, va tenir lloc la presentació del cicle Descobrim... Alemanya, que 
pretén presentar un país cada any. 

 
Cantarelles 
El dimecres 18 d’abril, va tenir lloc les Cantarelles, estimulació sonora i musical per a 
nadons. 
 
MUSEU MUNICIPAL DE NÀUTICA 
 
Campanya Arxivem al moment 
L’Ajuntament del Masnou, des de l’Arxiu Municipal, s’ha adherit a aquesta campanya, 
impulsada per l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, fent una crida 
a la ciutadania per portar a l’arxiu municipal material sobre el referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017. L’objectiu és preservar els documents i material gràfic generats per la societat 
civil durant aquells dies. Es pretén, també, fer una exposició sobre el referèndum aquesta 
tardor. 
 
Inventaris de l’arxiu a Internet 
L’Arxiu Municipal va reestructurar la seva pàgina web dins del portal de l’Ajuntament per 
fer la informació més clara i accessible i afegir-hi contingut i materials. En els darrers dies, 
concretament, s’estan començant a penjar els inventaris dels diversos fons de l’Arxiu. 

 
Visita a la mina d’aigua 
El diumenge 8 d’abril va tenir lloc aquesta visita guiada amb llenguatge de signes.  

 
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET 
 
El cap de setmana 24 i 25 de març van tenir lloc dos espectacles ben diferents. Dissabte 
va ser el torn del musical Cabaret, a càrrec dels alumnes de l’Escola d’Arts Escèniques 
Bibiana Morales, i diumenge la Companyia Bàcum va oferir l’espectacle Bombolles de 
paper. 
El cap de setmana del 14 i 15 d’abril, es va representar L’habitació del nen, a càrrec del 
GAT. 
 
CASINET 
 
Inauguració de l’exposició “28 dies” 
El divendres 16 de març va tenir lloc la inauguració de l’exposició “28 dies”, de Laura 
Peiró. Va comptar, entre d’altres, amb l’assistència de les dones retratades en les seves 
obres. Es tracta de la primera exposició individual de l’artista, veïna del Masnou. Hi va 
assistir, també, la regidora de Cultura, Neus Tallada, i l’alcalde, Jaume Oliveras, que va 
tancar els parlaments. 
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CULTURA 
 
Festa de la Percussió 
El dissabte 17 de març, va tenir lloc la quarta edició del Perkufest, que va omplir els 
carrers del Masnou. Els Atabalats del Masnou, el grup de percussió de la Colla de 
Diables, organitzador d’aquesta festa de la percussió, va fer sonar els timbals i diverses 
colles van fer una cercavila pels carrers del municipi. 
 
Estrena del curtmetratge El Aleteo del Colibrí 
El diumenge 22 d’abril al Cinema La Calàndria s’estrena el curtmetratge El Aleteo del 
Colibrí. L’Ajuntament del Masnou ha col·laborat amb una aportació econòmica pel 
vessant de promoció del municipi: està gravat, en part, a diverses localitzacions del 
Masnou, la productora audiovisual és masnovina i hi participen actors masnovins. 
 
Activitats cap de setmana 
El cap de setmana del 14 i 15 d’abril, es va celebrar la festa Fes-te Ocata, de l’Escola 
Ocata, també va tenir lloc la tradicional volada d’estels dels Amics i Antics Escoltes, i les 
festes de la primavera organitzades per Luz del Alba i l’Associació de Veïns i Veïnes del 
Masnou Alt. 
 
ENSENYAMENT 
 
Informació relativa al procés de preinscripció als centres escolars 
Des de la Regidoria d’Ensenyament es faran dues trobades informatives sobre el procés 
de preinscripció i matrícula, una sobre la preinscripció de P3 i l’altra per a 1r d’ESO. 
 
Celebrada la xerrada informativa sobre el procés de preinscripció i matrícula a les 
escoles 
El dimarts 10 d’abril van tenir lloc dues trobades informatives sobre el procés de 
preinscripció i matrícula, una per les places de P3 i l’altre per a 1r d’ESO. El període de 
preinscripció per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i 
ESO serà del 13 al 24 d’abril. La trobada va comptar amb la presència de la regidora 
d’Ensenyament, Sílvia Folch. 
 
Teatre en anglès 
El dimecres 11 d’abril, es va celebrar l’última sessió de teatre en anglès per a escolars. 
La iniciativa ha estat possible gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona en el 
marc del protocol general del Pla xarxa de governs locals 2016-2019. 
 
El dimarts 17 d’abril, va tenir lloc una sessió de Teatre en anglès per als alumnes de P5 
de l’Escola Escolàpies al mateix centre. 

 
Passejada pel parc de la Serralada Litorial 
El dimarts 17 d’abril, amb els alumnes de català del nivell Elemental, han fet una 
passejada pel parc de la Serralada Litoral. 
 
ESPORTS 
 
Ja es poden fer les inscripcions per a la Caminada dels Tres Pobles 
Ja són obertes les inscripcions en línia per a una nova edició de la Caminada dels Tres 
Pobles. Aquesta activitat tindrà lloc el diumenge 22 d’abril. 

 
Reunió amb diferents entitats esportives per informar-les de les novetats del 
projecte del Complex Esportiu 
El dimecres 21 de març a la tarda, va tenir lloc una reunió informativa i de treball entre 
l’Ajuntament i diferents entitats esportives del municipi en què es van tractar diversos 
temes. D’una banda, informar del projecte executiu del nou pavelló poliesportiu i, de 
l’altra, informar les entitats que utilitzen el pavelló actualment de les actuacions previstes 
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per al canvi de paviment esportiu. A la reunió van assistir l’alcalde, Jaume Oliveras; el 
regidor d’Esports, Joaquim Fàbregas; el regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, i els clubs 
esportius següents: Club el Masnou Basquetbol, Club Atlètic Masnou, Club de Judo i 
Gimnàstica Rítmica del Masnou i el Club de Patinatge del Masnou. 
 
Signatura del conveni amb la Federació Catalana de Bàsquet 
El dijous 22 de març, l’Ajuntament del Masnou va formalitzar el conveni de col·laboració 
amb la Federació Catalana de Bàsquet, per a la regulació i el finançament de les 
Jornades Esportives de l’Octubre de 2017. Aquesta entitat sense ànim de lucre dona 
suport a diferents activitats esportives de base al Masnou. A part de l’alcalde, van assistir-
hi el president de la Federació, Joan Fa, i el regidor d’Esports, Joaquim Fàbregas. 

 
Signatura del conveni de col·laboració amb Ricky Rubio Fundation 
El dilluns 26 de març, l’Ajuntament del Masnou va formalitzar el conveni de col·laboració 
amb la Ricky Rubio Foundation, amb el qual aquesta fundació es compromet a fer una 
aportació de 90.000 euros a l’Ajuntament del Masnou per canviar el paviment de la pista 
del Complex Esportiu Municipal per un de parquet. Com a reconeixement per aquesta 
acció, l’Ajuntament es compromet, entre d’altres, a donar el nom de Ricky Rubio a la pista 
esportiva del Complex Esportiu del municipi. L’alcalde, Jaume Oliveras, i el president de 
la Fundació, Esteve Rubio, van formalitzar l’acord. També va assistir-hi el regidor 
d’Esports, Joaquim Fàbregas. 

 
Nova edició de la Setmana de l’Educació i l’Esport 
Entre el 9 i el 13 d’abril té lloc una nova edició de la Setmana de l’Educació i l’Esport, en 
què participen més de mil escolars del municipi. Durant aquest dies al Complex Esportiu, 
als dos camps d’esports i a la platja, s’hi practicarà rugbi, tennis, bàdminton i orientació. 
 
La Caminada dels 3 pobles canvia de data 
A causa de problemes amb els recursos organitzatius i logístics derivats de la 
convocatòria d’una manifestació a la ciutat de Barcelona el 15 d’abril al matí, que 
coincideix amb la data de l’edició d’enguany de la Caminada dels 3 pobles, aquesta 
activitat queda cancel·lada en aquesta data i es durà a terme el diumenge 22 d’abril. 

 
Campus Fakaló 2018 
El divendres 14 d’abril es van publicar les llistes dels preinscrits al casal artístic i campus 
esportiu Fakaló 2018. 
 
El dimecres 18 d’abril, va tenir lloc el sorteig per atorgar les places del casal artístic i 
campus esportiu, la lletra que va sortir en aquest sorteig va ser la T. 
 
IGUALTAT 
 
Pintat el primer pas de vianants contra l’homofòbia El pas de vianants que hi ha al 
carrer de Navarra a l’alçada del carrer Pompeu Fabra ha canviat el color blanc i negre 
pels sis colors de la bandera de l’arc de Sant Martí. Aquest ha estat el primer dels passos 
de vianants que es pintaran al municipi per commemorar el Dia Internacional contra la 
LGTBIfòbia, que se celebrarà el proper 17 de maig. 
 
Aquesta iniciativa de l’Ajuntament, té com aobjectiu donar visibilitat als drets de les 
persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI), i en contra de 
qualsevol discriminació.  

 
INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
Obertes les preinscripcions al Fakaló 
Les preinscripcions per al programa d’estiu Fakaló, que inclou el casal Artístic Infantil i el 
Campus Esportiu, es podran fer entre el 26 de març i el 9 d’abril.  
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Activitats diverses 
El dijous 22 de març, va tenir lloc el Campionat de ping-pong, taula de billar i partides 
d’escacs. 
El dilluns 26 de març va haver-hi l’activitat de pàdel surf adolescents i el dimarts 27 per a 
joves. 
 
Escape Room el Masnou 
El dijous 29 de març va tenir lloc aquesta activitat.  
 
A la recerca de l’Ou perdut 
Dins les activitats de Setmana Santa, el dijous 29 de març es va dur a terme aquesta 
activitat al parc del Llac, on es van amagar més de 400 ous de xocolata. 
 
Prop de 200 infants i joves gaudeixen de les activitats de Setmana Santa 
Gairebé dos-cents infants i joves del Masnou van participar en les activitats programades 
perquè gaudissin de les vacances de Setmana Santa. 
 
Consell Municipal d’Infants 
Del 12 al 18 d’abril s’ha continuat amb les intervencions als centres de primària amb els 
alumnes de 6è en la 2a fase del Consell Municipal dels Infants.  
 
Jornades del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
El dissabte 14 d’abril, van tenir lloc aquestes jornades. 
 
Taller d’aquarel·les 
El dilluns 16 d’abril, es va iniciar aquest taller impartit per Carles de la Torre, a l’escola 
Lluís Millet. 
 
SALUT PÚBLICA I CONSUM 
 
L’OMIC informa sobre el nou bo social elèctric 
L’Oficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC) informa sobre el nou bo social 
elèctric. Els consumidors que en tinguin dret, han d’acreditar-ho i demanar aquest ajut a 
la seva companyia abans del 10 d’abril. 
 
Tot a punt per a la primera edició de la Setmana de la Salut 
Entre el 3 i 15 d’abril el Masnou celebra la primera edició de la Setmana de la Salut amb 
diferents propostes per a tota la població per commemorar el Dia Mundial de la Salut (7 
d’abril). Les activitats de promoció de la salut programades tenen com a objectiu fomentar 
hàbits saludables entre la població i prevenir possibles malalties. 
 
Bona acollida de la primera edició de la Setmana de la Salut 
El Masnou celebra la primera edició de la Setmana de la Salut amb diferents propostes 
per a tota la població que tenen lloc entre el 3 i el 15 d’abril per commemorar el Dia 
Mundial de la Salut (7 d’abril). Aquestes activitats tenen com a objectiu fomentar els 
hàbits saludables entre la població i prevenir possibles malalties. A més, fins al 7 d’abril 
us podreu mirar la tensió i el colesterol gratuïtament en qualsevol farmàcia del Masnou. 
 
Ampolles per netejar l’orina dels gossos 
Dins les accions de la campanya de civisme, l’Ajuntament obsequia les persones 
propietàries dels gossos censats amb una ampolla per portar aigua quan se surt a 
passejar amb el gos i que es pot penjar a la corretja. Aquest obsequi per netejar els orins, 
que es repartirà a l’OAC fins que se n’exhaureixin les existències, se suma a la xapa 
identificativa que rebran els propietaris dels gossos censats al seu domicili juntament amb 
una carta informativa. 
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MEDI AMBIENT 
 
El canvi de gust de l’aigua té a veure amb la nova procedència, però no n’afecta la 
qualitat 
El canvi de gust de l’aigua de l’aixeta és degut a la nova procedència de l’aigua que arriba 
a les llars de diversos municipis. Anteriorment, provenia en la seva totalitat del riu Ter, 
mentre que des de dilluns 12 de març se subministra 50 % aigua del Ter i 50 % aigua de 
la Planta Dessaladora de Tordera. Aquest fet ha ocasionat un canvi de gust, però no 
afecta la qualitat de l’aigua. 
 
Apagada per l’Hora del Planeta 
El dissabte 24 de març, a les 20.30 hores, la Casa de Cultura, l’Edifici Centre i el 
campanar de l’església de Sant Pere van deixar d’estar il·luminats com a mostra 
d’adhesió de l’Ajuntament a la campanya L’Hora del Planeta, promoguda per 
l’organització World Wide Fund for Nature, i que vol conscienciar sobre la importància de 
lluitar contra l’escalfament global. 
 
MOBILITAT I VIA PÚBLICA 
 
Finalització per sol·licitar un espai per col·locar una parada per Sant Jordi 
El 10 d’abril va finalitzar el termini per sol·licitar un espai per col·locar una parada amb 
motiu de la Diada de Sant Jordi. De manera puntual, l’Ajuntament autoritza l’ús de la via 
pública per a aquestes parades d’entitats sense ànim de lucre, escoles, partits polítics i 
comerços del municipi sempre que es dediquin a productes relacionats amb la Diada.  
 
URBANISME I OBRES 
 
En marxa la conversió en zona de vianants del carrer Roger de Flor 
El dimarts 3 d’abril, va començar una de les obres destacades durant aquest mandat, la 
referent a la conversió en zona de vianants del carrer de Roger de Flor, una via que actua 
com a eix de connexió entre el Parc de Vallmora i la platja. El projecte suposa la 
urbanització del carrer de Roger de Flor en el tram comprès entre els carrers de Narcís 
Monturiol i de Sant Miquel. 

 
Millora del clavegueram al carrer de Terol 
El dilluns 9 d’abril, van començar les obres de millora del clavegueram al carrer de Terol, 
en el tram comprès entre els carrers de la Pollacra Goleta Constança i del Bisbe 
Sanahuja. 

 
El pas soterrat del carrer del Brasil romandrà tancat amb motiu de les obres de 
millora de l’accessibilitat 
Des del 9 d’abril i per un període aproximat de dos mesos, el pas soterrat del carrer Brasil 
romandrà tancat amb motiu de les obres de millora de l’accessibilitat que s’hi duen a 
terme. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE 

 
Restituït el subministrament d’aigua del Ter al Masnou 
Sorea, l’empresa que gestiona el servei municipal d’aigua, ha informat que ha quedat 
restituït el subministrament d’aigua del Ter en alguns municipis del Maresme, entre els 
quals es troba el Masnou. En conseqüència, el gust de l’aigua torna a ser l’habitual al 
municipi. 
 
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
El secretari general dona compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 455, de data 8 de març de 2018, al número 754, de data 10 d'abril de 
2018.  
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Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 
4. Donar compte del decret d'aprovació del marc pressupostari a mig termini 2019-
2021, d'acord amb el que estableix la LO 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
 
“Primer.-Donar compte del decret d’aprovació del marc pressupostari 2019-2021, amb 
número 2018LLDA000620, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordre 
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades al Ministeri d’Hisenda i Funció 
Pública dintre del termini establert, que és el 15 de març de 2017.” 
 
Resultat: En resten assabentats.  
 
5. -Rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament a 31/12/2017 
 
La Sra. Sílvia Folch  
 
Gràcies, senyor alcalde, bona tarda a tothom. La proposta que presentem ve donada 
perquè l’Ajuntament, els ens locals i totes les administracions públiques tenen l’obligació 
de disposar d’un inventari de béns i de drets. Això ve determinat tant per les lleis del 
patrimoni de les administracions públiques com pels reials decrets que disposen 
l’obligació que els ens locals tinguem aquest inventari. A més a més, aquest inventari ha 
de comprendre tots els béns públics de domini, tots els patrimonis, tots els drets i els 
valor mobiliaris, ha de ser objecte d’actualització continuada i també se n’ha de fer la 
rectificació i comprovació cada any, i cada cop que renovi el consistori. S’ha verificat de 
forma anual i s’han reflectit totes les incidències que s’han produït al llarg d’aquest any i, 
per tant, es proposa, doncs, una relació de les altes, baixes i les modificacions, així com 
de les incorporacions. En vista del que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació 
l’aprovació dels següents acords:  
 
La proposta literalment diu el següent: 
“ 

1. En data 26 de gener de 2017, el Ple de la corporació va aprovar l’inventari general 
de béns i drets de l’Ajuntament del Masnou a 31/12/2015. 

 
2. En data 16 de novembre de 2017, el Ple de la corporació va aprovar la rectificació 

de l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament del Masnou a 31/12/2016. 
 

3. Vist l’informe conjunt de secretaria i intervenció que consta a l’expedient. 
  
Normativa d’aplicació 
 

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

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

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

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).  
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
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Primer. Aprovar la rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament del 
Masnou actualitzat a data 31 de desembre de 2017.  
 
Segon. Trametre còpia de la rectificació, degudament autoritzada pel secretari de la 
Corporació, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la 
Subdelegació de Govern. 
 
Tercer. Publicar-ho al Portal de Transparència de l’Ajuntament del Masnou.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor Màxim Fàbregas, té la 
paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup creu que la informació que s’ha facilitat en relació 
amb aquest tema, i malgrat que va ser complementada a demanda nostra, no permet 
conèixer el contingut de la proposta sobre la qual hem de decidir el nostre vot.  
 
Creiem que l’argument del Govern per respondre a la nostra queixa, afirmant que aquesta 
és la informació que proporciona el programa de gestió, és un argument insuficient i que, 
per tant, cal millorar el contingut dels informes que acompanyen la proposta. 
 
Estem convençuts, també, que ni la mateixa ponent podria explicar-nos quin és el 
contingut de les modificacions, a les quals s’ha referit, i no perquè no en sigui capaç, sinó 
perquè la documentació és absolutament críptica.  
 
És per aquesta raó que el vot del nostre Grup serà d’abstenció i que advertim al Govern 
que, si no atén les nostres demandes, quan l’any vinent, ─és un advertiment, no és una 
amenaça─ quan l’any vinent es proposi rectificar l’inventari a finals d’any el vot del nostre 
Grup serà negatiu. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna intervenció més? 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Bé, ens prenem l’advertiment. De tota manera, com ja li hem comentat als tècnics, no 
nosaltres, sinó els tècnics, en l’elaboració d’aquest inventari es fa en un programari i 
aquest programari la informació que dona, és la que dona. Llavors, si tècnicament és 
possible, doncs, es mirarà de donar la informació, doncs, en un altre format, però si 
tècnicament no és possible haurem de fer més esforços per entendre’n el contingut. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Nosaltres, que confiem en les màquines però confiem molt més en els nostres tècnics 
municipals, estem convençuts que si hi ha voluntat política, hi ha capacitat tècnica per fer 
informes més entenedors. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, passem a la votació del punt número cinc. 
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Resultat: Aprovat per 7 vots a favor i 14 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors), CUP-PA (2 
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) s'abstenen. 
 
6. Canvi de modalitat de la garantia definitiva dipositada per l’empresa de serveis 
per a la infància Créixer Junts, SL.LIC 1-2014 
 
La Sra. Sílvia Folch llegeix la proposta següent: 
 
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 19 de juny de 2014, va 
adjudicar el lot 2 del contracte de gestió, en règim de concessió, del servei d’escoles 
bressol municipals, corresponent a la gestió indirecta del servei d’escola bressol 
municipal La Barqueta, a l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts SL. 
 
Vist que Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL amb CIF B63248629 va constituir la 
garantia definitiva mitjançant aval bancari de l’entitat financera Caixabank, SA el dia 6 de 
juny de 2014, per import de 55.408,67€. 
 
Vist que en data 15 de febrer de 2018, la senyora (.../...), en nom i representació de 
l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL va presentar una instància on 
sol·licita fer un canvi de la garantia definitiva per canvi de l’entitat financera amb la que 
treballen.  
 
Vist que la garantia original va ser constituïda mitjançant aval bancari i ara sol·liciten 
canviar-la per una assegurança de caució, de l’entitat Millennium Insurance Company, 
LTD, pel mateix import que el de la garantia original. 
 
Vist l’informe emès pel tresorer municipal de data 19 de febrer de 2018, en què manifesta 
que la nova assegurança de caució, s’ajusta a la normativa vigent i que garanteix de 
forma equivalent a l’anterior aval bancari, la prestació del servei. 
 
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. Acceptar la constitució de la nova garantia definitiva mitjançant assegurança de 
caució de l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL amb CIF B63248629 amb 
l’entitat Millenium Insurance Company, LTD, per import de 55.408,67 €. 
 
Segon. Retornar a Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, la garantia original, 
constituïda mitjançant aval bancari de l’entitat Caixabank, SA. 
 
Tercer. Notificar el present acord a Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL 
 
Quart. Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria.”  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, alguna intervenció al respecte?, passaríem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 21 vots a favor. 
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Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
7. Aprovació inicial expedient 09/2018 de modificació per crèdit extraordinari 
mitjançant baixa 
 
La Sra. Sílvia Folch llegeix la proposta següent: 
 
“En data 4 d’abril es presenta informe de petició de modificació de crèdit del pressupost 
vigent, mitjançant crèdit extraordinari, per poder complir amb l’objecte de les subvencions 
que es pretenen concedir per al foment de l’economia local, la consolidació del teixit 
productiu i l’impuls del mercat de treball, on el l’objecte de les subvencions s’estableix la 
Línia 1. Inversions Locals, doncs a l’actualitat sols està pressupostat per despesa 
ordinària i no per inversions. 
 
Davant la necessitat de realitzar les despeses previstes anteriorment, comprovat que en 
el Pressupost vigent no existeixen els crèdits suficients, de conformitat amb l’article 177.2 
RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
i l’article 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Vist l’informe emès per l’interventora accidental, en relació a l’esmentat expedient de 
crèdit extraordinari.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 09/2018, de concessió de crèdit 
Extraordinari finançat amb baixa de despesa de capítol 4, segons el següent detall de les 
aplicacions de despeses que s’especifiquen a continuació: 
 

INCREMENT DESPESES      

Aplicació Crèdit  
Mod. 

despeses 
Crèdit Final 

  

 
 

  

 PE 43300 77000  0,00 10.000,00 10.000,00 

A Empreses privades 
    

  0,00 10.000,00 10.000,00 

  
  

  

  

 
 

  

BAIXA DE DESPESES      

Aplicació Crèdit  
Mod. 

despeses 
Crèdit Final 

 PE 43300 47900  72.759,48 -10.000,00 62.759,48 

Subvencions emprenedors 
    

  72.759,48 -10.000,00 62.759,48 

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

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

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

portal de transparència.  

 

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

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

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

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 

 

El Sr. Jaume Oliveras 

 

Alguna intervenció al respecte per part dels grups municipals? No, doncs passaríem a la 

votació. 
 
Resultat: Aprovat 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. 
 
8. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió d’unes 
subvencions per al foment de l’economia local, la consolidació del teixit productiu i 
l’impuls del mercat de treball, a atorgar pel procediment de concurrència 
competitiva 
 
La Sra. Sílvia Folch  
 
Gràcies de nou, senyor alcalde. Des de l’any 2015 l’Ajuntament del Masnou ha vingut 
realitzant convocatòries públiques anuals de subvencions adreçades a empreses de nova 
creació. És voluntat de l’Equip de Govern mantenir aquesta activitat subvencionadora 
adreçada a les empreses i per incrementar i per ajudar el teixit empresarial local per tal 
de contribuir al seu desenvolupament. Si bé, s’ha fet una revisió donades les 
característiques de cada subvenció que fins ara s’atorgaven a partir dels resultats que 
hem tingut en els anys anteriors, dels comentaris i dels suggeriments rebuts, així com 
d’altres experiències conegudes a altres municipis. El que es proposa és una modificació 
respecte a l’anterior, si bé anteriorment hi havia una única línia destinada a empreses de 
nova creació, en aquest moment es proposa crear quatre línies. La primera és per a 
inversions dels locals, fruit de l’aprovació en el punt anterior de la modificació de crèdit, es 
disposarà d’una subvenció de 10.000 € per fomentar la realització d’inversions destinades 
a locals, bé per a la seva ampliació, bé per a l’adequació i millora d’aquests locals 
comercials de serveis, industrials situats al terme municipal del Masnou per tal de 
contribuir a la consolidació del teixit productiu local i el desenvolupament econòmic i 
comercial del municipi. La segona línia és la continuació de les anteriors subvencions que 
teníem i és per a l’establiment i la posada en marxa d’activitats empresarials. Es pretén 
subvencionar l’autoocupació i l’emprenedoria al Masnou mitjançant l’atorgament de 
subvencions tant a persones físiques o jurídiques que posin en marxa una nova activitat 
en el teixit, en el municipi del Masnou. La tercera línia que creem en aquestes 
subvencions seria per a la creació d’ocupació i l’objecte és subvencionar per afavorir la 
contractació laboral de persones en situació d’atur i que estiguin inscrites al Servei Local 
d’Ocupació del Masnou. I la quarta línia seria per a la promoció comercial i la digitalització 
i l’objecte de les subvencions seria impulsar accions que contribueixin a la millora dels 
mecanismes per a la producció comercial de captació de clients i, en particular, per a la 
participació també en fires del Masnou o la digitalització dels negocis en el municipi. 
Incorpora, la proposta, les bases específiques que formen part, doncs, d’aquestes 
subvencions i les que han incorporat, suposo que després el company voldrà dir en quina 
mesura, però incorporen unes esmenes que es van treballar en comissió informativa que 
van millorar la proposta inicial que presentava a questa regidora i que s’han inclòs a les 
bases i a la proposta que es porta al Ple de la corporació. 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Vist que des de l’any 2015, l’Ajuntament del Masnou ha vingut realitzant convocatòries 
públiques anuals de subvencions adreçades a empreses de nova creació, a partir de la 
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dotació en el pressupost dels corresponents crèdits de despeses i de l’aprovació 
successiva de les bases específiques adients. 
 
Atesa la voluntat de l’equip de govern de mantenir l’activitat subvencionadora adreçada a 
col·laborar amb les iniciatives del teixit empresarial local, per tal de contribuir al seu 
desenvolupament. 
 
Atesa la necessitat de fer una revisió exhaustiva i en profunditat de les característiques 
d’aquestes subvencions, a partir dels seus resultats, dels comentaris i suggeriments 
rebuts i de les experiències conegudes d’altres municipis. 
 
Vist l’informe del Gerent municipal de data 4 d’abril de 2018 en que s’expliquen les 
característiques bàsiques i els objectius de la nova proposta de subvencions, i en què 
s’expressa la necessitat de tramitar l’aprovació de les bases específiques reguladores de 
la concessió d’unes subvencions per al foment de l’economia local, la consolidació del 
teixit productiu i l’impuls del mercat de treball, a atorgar pel procediment de concurrència 
competitiva. 
 
Vist el text d’aquestes bases específiques que forma part de l’expedient. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió d’unes 
subvencions per al foment de l’economia local, la consolidació del teixit productiu i 
l’impuls del mercat de treball, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva, 
segons el text que consta a l’expedient. 
 
Segon. Sotmetre aquestes bases específiques a informació pública per un termini de 30 
dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al 
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament (e-Tauler) i al portal de transparència del web 
municipals, als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions, si s’escau. El 
termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la 
publicació de l’anunci al BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar al departament de Promoció Econòmica, situat a la Casa 
del Marquès, passeig de Joan Carles I, número 12, del Masnou (Barcelona, 08320), de 
dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Considerar aprovades definitivament aquestes bases específiques en el cas que 
no es presenti cap al·legació o reclamació, sense necessitat de cap tràmit ulterior i 
procedir a continuació a la publicació del text íntegre al BOPB.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna esmena viva? Sí, del Partit Popular i d’algun grup més? No, 
la CUP i els Socialistes, hi ha esmenes? No, no, esmenes, eh. Del Grup Popular hi ha 
esmenes. Sr. De las Heras, té la paraula. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Bé, és bo que es facin programes per ajudar el 
comerç local i també és bo que estiguin dirigits correctament i, en aquest cas, trobem una 
sèrie de mancances. Abans tenir-los que no tenir-los, estem d’acord. Els que hi ha ara 
són correctes però són manifestament millorables. Les millores que plantejàvem nosaltres 
i que no han estat acceptades van en quatre línies, cinc línies. Una d’elles és dir, de la 
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gent que s’hi pugui presentar per concórrer a aquests ajuts, doncs donar-li un mínim 
d’ajut, perquè, és clar, si es presenten, no ha estat el cas perquè en els últims anys han 
davallat, han anat de baixada, però si fos el cas que es presentés més gent el que no té 
sentit és atomitzar de forma indiscriminada el que és la subvenció. És a dir, com a mínim 
hi ha d’haver un mínim, un mínim per a la gent que hi pugui accedir. No és el mateix 
repartir entre 50 que entre 30 que entre 20. Bé, hi ha d’haver un mínim. Això no va ser 
acceptat.  
 
Per una altra banda, una bona part de les puntuacions recauen sobre aspectes 
normatius, d’eficiència, accessibilitat, aparador, comercialització i no és que estigui 
malament, està correcte. Però jo penso que per fer unes bases en les quals una part 
tenen una puntuació elevada amb aspectes tècnics i normatius potser caldria fer millor 
unes bases totalment diferenciades en les quals ens dediquéssim a fer millores doncs al 
que és accessibilitat, aparadors, etc. del comerç o a les empreses locals, però 
diferenciant-les d’unes bases que estan pensades per al foment de l’economia, 
consolidació del teixit productiu i impuls del mercat de treball. 
 
Per una altra banda i respecte a la creació de llocs de treball, hi ha uns talls, hi ha una 
franja d’edat, entre els 31 i 40 i escaig anys, que és gent que es queda exclosa, en certa 
forma, no entenc el perquè, perquè si es fan ajuts és igual, l’emprenedor pot tenir 20 anys 
o pot tenir-ne 50 o pot tenir unes circumstàncies ics que li facin, doncs, dedicar-se a 
emprenedoria o a fer coses noves. No servirà el que és delimitar per l’edat. 
 
I, per últim, volia comentar que els contractes de treball es ponderen si tu contractes a 
jornada completa i un mínim d’ics mesos. Home, jo penso que és bo qualsevol contracte 
de treball, no tothom està en condicions de poder contractar, si el que hem de fomentar 
és la contractació, fomentem-la, en una base, que són petites, estem parlant, la partida és 
relativament petita, pel que es vol fer, però no fomentem, no fomentem de cap manera un 
contracte sí i un altre no. Fomentem tots els contractes. Si alguna base s’anima i li donis 
algun afegit per contractar, bo serà, és possible que avui un contracte a jornada parcial 
unes hores demà pugui fer un esforç i, si les coses li van bé, pugui contractar-ne més. 
L’empresari o el comerciant contracta quan té feina i contracta quan té necessitats, no 
contracta perquè hi hagi unes bases que li facin les coses. 
 
Volia dir que aquestes esmenes no han estat acceptades. Jo les presento a votació, 
malgrat el que es voti, votaré a favor de les bases, malgrat el que es voti votaré a favor de 
les bases perquè penso que és millor tenir unes bases coixes que no tenir-les. Insistir de 
cara al proper any, ja que aquest any no se’ns ha fet cas, aquesta precisió que hem fet, 
perquè siguin modificades en aquesta línia. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sra. Folch. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, bé, en comissió informativa ja li vaig donar una explicació del perquè no les 
incorporàvem, ja no és que no les vulgui acceptar, sinó que no les incorporàvem donat... 
Diferenciaré una mica el primer punt dels altres, perquè vostè comenta, diu d’arrencar 
d’un mínim d’uns 2.000 €. El problema és que amb la quantia econòmica que hem dotat 
cada una de les línies això ens podria suposar una atomització de les subvencions 
donades. Aleshores, creiem que amb els imports que tenim no és un bon punt per 
apostar, no? I les altres, és, bé, és una valoració de quins criteris volem afavorir o no. 
Nosaltres, quan hem pres la decisió d’aquestes valoracions, com he explicat abans, ens 
basem en un coneixement tècnic de la matèria i creiem que amb les puntuacions que 
nosaltres hem fet, doncs amb aquesta primera vegada que posem en marxa aquestes 
quatre línies, creiem que és la forma on podrem potenciar més el mercat de treball i el 
comercial. Jo, el que li demanaria, donat que ja ha manifestat que pensar votar a favor, 
és que retirés aquestes esmenes i que ens deixés tècnicament provar com hem portat 
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nosaltres les bases i que en un proper any, en funció de com vagi l’evolució, poder-les 
treballar amb més temps, perquè també és cert que ens les va presentar amb una 
imminència que no ha estat possible treballar-les millor. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sr. De las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Bé, jo de moment l’any que ve no sé on estaré. Jo de moment prefereixo mantenir-les i 
l’any que ve ja veurem. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sr. Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí. El nostre Grup el que demanaria és poder votar-les per punts perquè hi ha la número 
1 i la número 5 estem d’acord. Amb la resta no estaríem d’acord i ens agradaria, doncs, 
fer una mica, doncs poder votar, donar suport, i per això demanem al ponent si és 
possible votar-les per punts. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per tant, demanaria la votació per separat. Sí, senyor... 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Nosaltres ens afegiríem a la petició i hi afegiríem el punt 4 també per separat, el que 
estableix la igualtat per tipus de contracte amb majoria, o sigui, amb temps complet o 
temps parcial donat que no estan al mateix grup que ha plantejat el PSC. Nosaltres 
demanaríem segregar-lo i potser és més fàcil al final. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Esmena per esmena, si els sembla. Són cinc esmenes. Doncs votem primer la primera 
esmena del Partit Popular. 
 
El president sotmet a votació la primera esmena presentada pel Grup Municipal del PP 
 
Resultat: Es rebutja per 10 vots en contra, 8 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 
regidors) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) s’absté. 
 
El president sotmet a votació la segona esmena presentada pel Grup Municipal del PP 
 
Resultat: Es rebutja per 17 vots en contra, 1 vot a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota a favor. 
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Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) s’absté. 
 
El president sotmet a votació la tercera esmena presentada pel Grup Municipal del PP 
 
Resultat: Es rebutja per 17 vots en contra, 1 vot a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) s’absté. 
 
El president sotmet a votació la quarta esmena presentada pel Grup Municipal del PP 
 
Resultat: Es rebutja per 10 vots en contra, 8 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 
regidors) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) s’absté. 
 
El president sotmet a votació la cinquena esmena presentada pel Grup Municipal del PP 
 
Resultat: Es rebutja per 15 vots en contra, 3 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals del PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Obrim un torn de paraules sobre la proposta. Sr. De las Heras, si vol intervenir. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Gràcies als microvotants de a favor i esperem que, com a mínim, la intervenció que he fet 
avui serveixi una mica com a punt de reflexió que aquestes bases que es presenten 
creiem que són millorables en molts aspectes, amb la qual cosa penso que valdria la 
pensa, com a mínim, fer un replanteig i organitzar-les i, si cal, fer una divisió en dues 
bases, si cal. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista? Iniciativa? Sr. Màxim Fàbregas, té la 
paraula. 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer explicar per què hem votat en contra de les esmenes del 
PP, respecte a la primera que plateja que hi hagi un sostre mínim d’ajut, que és de 2.000 
€, perquè nosaltres entenem que aquest sostre, sobre el qual sí que hauríem estat 
disposats a parlar, amb l’import que vostè planteja és inassolible, perquè per exemple en 
el cas en la primera línia significaria que com a màxim cinc empreses o cinc activitats 
comercials podrien gaudir d’aquest ajuts, i entenem que això no hauria de ser així.  
 
Pel que respecte a les subvencions per les actuacions d’inversió, nosaltres proposem 
atorgar, és el sentit contrari que vostè proposa, més puntuació a les que es destinen a 
millorar l’eficiència energètica i, per tant, no compartim la seva proposta de donar 60 
punts a les destinades a millorar els aparadors i la comercialització. 
 
Pel que fa a les subvencions a les empreses de nova creació, hem rebutjat les propostes 
del PP d’atorgar únicament 15 punts a la creació de llocs de treball i, en canvi, atorgar 50 
punts al pla d’empresa, perquè les nostres esmenes proposen tot el contrari, nosaltres 
proposem augmentar fins a 50 els punts destinats a la creació de llocs de treball i, en 
canvi, per compensar aquest augment, disminuir fins als 20 els destinats a atorgar pel pla 
d’empresa.  
 
I, pel que respecta també en aquest apartat a la proposta de suprimir les barreres d’edat, 
primer aclariment és que a les persones que iniciïn activitats o que estiguin funcionant, i 
que tinguin entre 31 o 45 anys, no és que no puguin optar, és que no reben una 
puntuació complementària, però reben puntuació si compleixen la resta de requisits que 
estableixen les bases. I hem rebutjat la seva proposta que parla de suprimir barreres 
d’edat per a les persones promotores i, a la vegada, mantenir la puntuació prevista 
perquè des del punt de vista tècnic, és una proposta errada ja que, si s’acceptés, la 
proposta, si vostè l’analitza, comportaria que totes les persones sol·licitants, totes, 
tindrien els 20 punts perquè, en aplicació de les bases, totes elles han de provenir de 
l’atur; per tant aquesta esmena, des del punt de vista tècnic, no tindria sentit.  
 
Per contra, la proposta del Govern, que nosaltres compartim, preveu premiar la 
contractació de joves i de persones que, per la serva edat, tenen més dificultats per 
accedir a un lloc de treball.  
 
Per últim, i pel que respecta als ajuts a la línia 3, de creació d’ocupació, el PP proposa 
atorgar la mateixa puntuació a les contractacions a jornada completa que a les jornades 
de temps parcial, cosa que el nostre Grup tampoc comparteix, per a nosaltres no 
qualsevol contracte de treball és un contracte de treball que valgui la pena puntuar. Si 
vostè hagués presentat alguna esmena que hagués plantejat una puntuació gradual en 
funció de la durada del contracte, o de la jornada laboral, ens hauríem platejat un sentit 
de vot contrari, però tal com vostè l’ha plantejat no podríem donar-hi suport. 
 
Pel que fa a les nostres esmenes, el nostre Grup va presentar 8 esmenes a la proposta 
del Govern, tal com deia la regidora, ha acceptat, el Govern, pràcticament al 100 %. 
 
Les esmenes que hem presentat i que s’han acceptat permetran, en primer lloc, millorar 
la transparència pel que fa a la gestió dels ajuts, ja que facilitaran que l’oposició tingui ple 
coneixement del contingut de tota la tramitació dels ajuts i també de la proposta de 
resolució abans que vagi a la Junta de Govern i que la Junta de Govern prengui l’acord 
final. I, en segon lloc, i el que és més important per a nosaltres, han servit per modificar 
els criteris de puntuació. 
 
Així, en el cas dels ajuts a l’establiment i posada en marxa d’activitats empresarials, 
gràcies a les nostres esmenes augmentaran substancialment els punts que es proposava 
atorgar per les contractacions indefinides de persones aturades i, a més, obligaran al fet 
que per gaudir d’aquesta puntuació, les contractacions siguin a jornada completa. També, 
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i a proposta del nostre Grup, s’incorporarà un nou supòsit per valorar la contractació de 
persones aturades a jornada completa i amb una durada mínima de sis mesos. 
 
També s’ha introduït l’obligatorietat que les contractacions siguin a jornada completa en el 
cas dels ajuts a la creació d’ocupació pel que respecta a la contractació indefinida de 
persones aturades. 
 
Així mateix, i com en el cas de les subvencions a empreses de nova creació, a les quals 
abans hem referia, hem proposat i s’ha acceptat afegir un nou supòsit per valorar la 
contractació de persones aturades a jornada completa i amb una durada mínima del 
contracte de sis mesos. 
 
Per últim, i pel que respecta a les subvencions relacionades amb les inversions, hem 
proposat, i s’ha acceptat, augmentar la puntuació per a la realització d’actuacions per a la 
millora de l’eficiència energètica dels establiments. 
 
Per totes aquestes raons, el nostre Grup votarà a favor de la proposta final, valorem molt 
positivament la voluntat mostrada pel Govern a acceptar les nostres esmenes i ens 
felicitem perquè aquestes modificacions introduïdes seran un altre gra de sorra a l’hora 
de millorar la situació de l’atur al nostre municipi i, per suposat, aquestes i totes les altres 
bases són perfectament millorables i, en aquesta línia, estarem al costat del PP per 
aconseguir que les properes siguin millors que les que ara aprovarem, si és que 
s’aproven. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, Sr. Màxim Fàbregas. Alguna intervenció: el PDeCAT, Ciutadans, Sra. 
Folch? 
 
Passem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat 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. 
 
9. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts 
sobre la quota de l’impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa 
capacitat econòmica 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
El punt número 9 que és aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la 
concessió d’ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles a favor de persones 
amb escassa capacitat econòmica el deixaríem sobre la taula, ho posposaríem a poder 
ser per poder portar-lo al proper Ple, si els sembla. 
 
Resultat: Aquest punt queda sobre la taula. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Respecte la retirada del punt anterior, que és legítim, espero que sigui per estudiar les 
esmenes i poder arribar a una entesa amb aquelles grups que hem presentat esmenes. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Crec que va en la bona direcció Sr. Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies. 
 
10. Aprovar inicialment el Pla d’Igualtat Municipal 2016-2020 
 
La Sra. Neus Tallada 
 
Moltes gràcies. Bona nit. Donada la voluntat de l’Ajuntament per elaborar un nou pla 
d’acció en matèria d’igualtat amb la finalitat de poder abordar i millorar, tan a nivell intern 
com extern, aquells aspectes del municipi que poden contribuir a normalitzar la igualtat 
entre homes i dones de tots els col·lectius i d’acord amb el document original encarregat 
a la Diputació, hem treballat per fer un guió, un pla de treball que defineix cinc eixos per 
dur a terme les accions calenderitzades amb la implicació de totes les àrees del 
consistori. Com el Pla intern d’igualtat, que treballarem amb Recursos Humans, els 
diferents protocols per definir les accions en diferents escenaris i col·lectius, formacions 
internes i externes, activitats i mantenir tot allò que hem estat fent fins ara. Aquests eixos 
són cinc: el compromís amb la igualtat, accions contra les violències masclistes, drets i 
qualitat de vida, reformulació dels temps i del treball, reconeixement del lideratge i 
participació de les dones. És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament del Masnou va aprovar el primer Pla d’igualtat d’oportunitats l’any 
2005 i que l’any 2008 es va aprovar el Pla d’Igualtat d’oportunitats del Masnou 2008-2013 
(PLIO). 
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’elaborar un nou pla d’acció en matèria d’Igualtat. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’igualtat amb data 28 de març de 2017 sobre la necessitat 
d’aprovació del Pla d’Igualtat Municipal 2016-2020. 
 
Vist que la finalitat del mateix és poder abordar tots i cadascun dels àmbits d’anàlisi i 
poder millorar aquells aspectes que a nivell municipal calen per reforçar o millorar per tal 
de poder contribuir cap a una societat més justa basada en la igualtat home-dona. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pla d’Igualtat Municipal 2016-2020, segons el text que 
figura a l’expedient. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text del Pla d’Igualtat Municipal 
2016-2020 pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans 
de comunicació escrita diària, a la publicació “El Masnou Viu” i al Tauler d’edictes 
electrònics de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir 
de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.  
 
L’expedient es podrà consultar al Departament d’Acció social, carrer Roger de Flor 23, 
08320 El Masnou, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores. 
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Tercer. Disposar que si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, el Pla d’Igualtat Municipal 2016-2020 que ara s’aprova 
inicialment, quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es 
procedirà directament a la seva publicació.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Sra. González, té la paraula. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Res, esmentar que hem treballat juntament 
amb les regidores que portaven el Pla d’igualtat d’aquí, del municipi. Hem fet vàries 
aportacions bàsicament enfocades al tema educatiu i formatiu, tant amb alumnes com 
amb mestres i professors, incloent tot el personal que fa activitats amb els infants fora 
d’escola, diguem-ne, bàsicament per augmentar la capacitació, la sensibilització i la 
tolerància i l’equitat. Hem remarcat donar especial cobertura al programa TEI (tutoria 
entre iguals), que és un programa que ara està vigent al municipi ara ja des de fa uns 
anys, creiem que és una eina molt valuosa i poc coneguda a nivell social, a nivell de 
poble. Donar més reconeixement a la seva tasca i portar impregnar d’estímuls positius la 
pràctica d’aquestes tutories. També s’ha fet especial menció de totes les mesures que fan 
millorar la vida a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, donat que és un tema 
que hem de treballar també dins del Pla d’igualtat i que esperem que es reculli i que es 
treballi. També vam reclamar un compromís que tenia l’equip de Govern referent a 
desenvolupar el Pla municipal contra la violència que es va recollir en el seu moment a 
través d’unes mocions que es van presentar i aquest pla està encara amb estat 
d’elaboració. Per tant, voldria que tinguessin en compte que estarem pendents que es 
porti a terme amb el compromís que es van posar. A part d’això, volia agrair i felicitar per 
la tasca que han fet, prèviament, la regidora Meritxell i, actualment, la regidora Neus per 
portar a terme el Pla al nostre municipi. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, Sra. González. Sra. Crespo, té la paraula. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, nosaltres anunciarem que el vot serà favorable a la 
proposta debatuda en aquests moments. Entenem que el municipi s’ha de dotar d’una 
eina que afavoreixi les polítiques d’igualtat de gènere per anar progressant socialment. 
Valorem també positivament la disposició de la regidora per a la resolució de dubtes i, bé, 
el que sí que li demanem és un tema de mètode: no sabem si hi ha diagnosi, d’aquest 
pla. Entenem que els plans sempre han de partir d’una diagnosi inicial que valora 
l’impacte de les anteriors accions i d’acord amb això, doncs, en formula d’altres, malgrat 
moltes siguin de continuïtat, nosaltres pensem que és indispensable poder avaluar 
l’impacte d’aquestes accions que es desenvolupen a través dels eixos que abans ha 
esmentat la regidora. Per tant, entenem que tant això com les memòries les hem de tenir 
a l’abast per poder-les valorar i si poguessin ser públiques ja seria el millor del millor. Per 
tant, vagi incorporat el prec de disposar d’aquesta informació, no només per als regidors 
sinó per a tota la ciutadania si volem fer un exercici de transparència. Ja està, moltes 
gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, Sra. Crespo. Per part de la CUP alguna intervenció? Per part de 
Ciutadans? 
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La Sra. Stella Parodi 
 
Sí, bona nit, gràcies. Miri, el nostre Grup s’abstindrà. I bàsicament perquè ja estem 
cansats que no es tingui en compte la moció que vam presentar al gener de 2016 i que es 
va aprovar per majoria absoluta, on demanàvem la creació d’un protocol contra la 
transfòbia i l’assetjament escolar per identitat de gènere. En aquella ocasió, el Govern es 
va comprometre a incloure-la en la modificació del de violència de gènere que estava 
previst per al 2016. Després de més de dos anys, ni es modifica el protocol de violència 
de gènere ni s’inclou en el protocol d’igualtat. Des de la regidoria ens diuen que en el 
2019 està previst crear un protocol mare de tots els col·lectius i que preveuen incloure el 
de la transfòbia. De veritat, sembla que no sàpiguen on posar-lo. I és curiós perquè en el 
Ple del mes de gener no es va aprovar una moció perquè, segons es va dir, no podien 
aprovar-la perquè no es podia dur a terme. Doncs miri en aquest es va aprovar i tampoc 
es durà a terme. Es tracta tan sols de tenir voluntat. I aquest Govern ha demostrat que no 
la té. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del PDeCAT la Sra. Meritxell Blanc té la paraula.  
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Bona tarda, gràcies. Primer de tot, felicitem la regidora Neus Tallada per portar-ho ja al 
Ple. És un pla molt realista, no està de grans activitats ni actes que puguin no dur-se a 
terme durant aquest període i, per tant, doncs també, satisfer-nos que s’ha pogut treballar 
conjuntament, tal com volien tots els grups. El nostre vot, evidentment, serà favorable. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tancar el debat, Sra. Tallada. 
 
La Sra. Neus Tallada 
 
Moltes gràcies. Per una banda, doncs, volia agrair també a les persones que s’han 
apropat o a través del correu electrònic o personalment per poder treballar sobre aquest 
document. Hem tingut en compte el que vam parlar del col·lectiu educatiu i del T i les 
discapacitats que vam parlar amb la Mònica. Quant al mètode i la diagnosi a la qual ha fet 
referència l’Elena, doncs, bé, ho vam estar parlant ahir, també. Hem definit un pla amb 
aquests eixos i aquestes accions. Quant a tenir la informació de les memòries, bé, ja li 
vam comentar que les memòries els hi farem arribar perquè tingui tota la informació. Em 
sap greu la posició de Ciutadans després d’haver parlat amb ells en referència a aquest 
punt. El que vull deixar clar és que el pla defineix que hem de crear molts protocols. Dins 
d’aquests protocols hem pensat que la millor opció és fer un protocol mare i dins d’aquest 
protocol contra les violències definir els temes més específics de cada col·lectiu. I un 
d’ells seria el de la transfòbia a les escoles. La voluntat és d’incloure-ho en aquest 
protocol mare, espero que ens faci confiança i ho vegi fet realitat. I quant a la Txell, doncs 
res, dir-te que també gràcies per haver iniciat tot aquest procés i al final doncs avui 
arribem fins aquí perquè vegis la llum. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla passarem a la votació de la proposta. 
 
Resultat: Aprovat per 18 vots a favor i 3 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a 
favor. 
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El Grup Municipal de la C’s (3 regidors) s'absté. 
 
11. Aprovació de la modificació del Pla Parcial 10 "Llevant" en l’àmbit de la 
parcel·la C5 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Gràcies, senyor alcalde. Pel que fa a aquest punt, vull explicar que la Comissió 
Informativa de Territori, corresponent al Ple del mes de març, en el punt 4 relatiu a les 
actuacions sobre els projectes de l’àrea un grup municipal va demanar un informe 
complementari. Aquest informe complementari no es va redactar abans que el punt es 
debatés al Ple, adonant-nos del fet amb posterioritat. A dia d’avui, l’informe ja ha estat 
lliurat a tots els grups municipals i annexat a l’expedient i entenc que el més correcte és 
portar-lo novament al Ple. Vull recordar que la Junta de Govern Local, amb data 23 de 
novembre de 2017, va aprovar inicialment la modificació sobre la documentació 
proposada i que a l’expedient sotmès a informació pública no s’hi van presentar 
al·legacions. Per tant, vist l’informe favorable emès per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona del passat febrer, es proposa l’adopció dels següents acords. 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Vist l’expedient que es tramita en relació amb l’aprovació de la modificació del Pla 
Parcial 10 “Llevant” en l’àmbit de la parcel·la C5, a instància de la mercantil TRELIMERA, 
SL.  
 
Atès que, amb data 23 de juny de 2017, la Junta de Govern Local de data 23 de 
novembre de 2017 va aprovar inicialment la documentació presentada per la referida 
empresa.  
 
Atès que, sotmès l’expedient a informació pública, no s’han presentat al·legacions.  
 
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona amb 
data 1 de febrer de 2018.  
 
Vist l’informe jurídic emès amb data 26 de febrer de 2018 per la tècnica de gestió de 
l’Àrea de Territori, en el qual es manifesta textualment el següent:  
 
“Antecedents:  
Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2016 es va aprovar 
inicialment la modificació del Pla Parcial 10 “Llevant” a l’àmbit de la parcel·la C5, 
promoguda per la mercantil TRELIMERA, SL.  
 
En data 4 d’octubre de 2016 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va emetre 
informe desfavorable respecte a la referida modificació de pla parcial, establint com a 
prescripció que cal que s’aclareixi si l’objecte del document és una actuació aïllada de 
dotació pròpia del sòl urbà consolidat, cas en el qual caldrà fer la tramitació que 
correspongui, o bé configurar la modificació com de pla parcial, sempre que aquest doni 
cabuda a les determinacions que s’hi preveuen i, en aquest cas, caldrà refer la justificació 
del document.  
 
En data 14 de juny de 2017, el senyor (.../...), en representació de la mercantil 
TRELIMERA, SL va presentar novament la referida modificació del Pla Parcial 10 
“Llevant”, en el qual es modificaven les càrregues urbanístiques que constaven en el 
document aprovat inicialment, incrementant la cessió de sòl destinat a espai lliure, motiu 
pel qual, es va considerar que es tractava una modificació de caràcter substancial del 
document, requerint-se l’aprovació inicial de la modificació proposada. 
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A la vista de l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 23 de juny de 
2017, la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2017 va aprovar inicialment 
de nou el document.  
 
Sotmès a informació pública el document aprovat inicialment no s’han presentat 
al·legacions.  
 
Amb data 1 de febrer de 2018 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona ha emès 
informe favorable a la Modificació del Pla Parcial aprovada inicialment.  
 
Fonaments de dret:  
 
Segons preveu l’article 81 de del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, correspon als ajuntaments, sens perjudici del que 
estableix l'article 77.7, un cop vist l'informe de la comissió territorial d'urbanisme 
competent, l'aprovació definitiva d’entre d’altres, dels plans parcials urbanístics que 
afecten llur terme municipal i que són promoguts d'acord amb les determinacions d'un pla 
d'ordenació urbanística municipal o d'un programa d'actuació urbanística municipal.  
 
Els articles 85 i següents del mateix text legal preveuen el procediment a seguir per a 
l’aprovació de les figures de planejament.  
 
D’acord amb el que preveu l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les 
Bases de Règim Local, l’aprovació definitiva de la modificació de Pla Parcial és 
competència del Ple, essent suficient la majoria simple dels membres presents.  
 
Aprovada definitivament la modificació de Pla Parcial, s’haurà de publicar la normativa en 
el Butlletí Oficial de la Província a efectes de la seva executivitat.  
 
Així mateix, s’haurà de notificar l’acord al promotor de la modificació.  
 
De conformitat amb el que preveu l’article 88 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, 
s’haurà de lliurar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, una còpia 
diligenciada de la documentació tècnica i administrativa, als efectes d'informació, 
coordinació i arxivament.  
 
Conclusions:  
 
A la vista de l’exposat, considero que es pot procedir a l’aprovació definitiva de la 
modificació del Pla Parcial 10 “Llevant”, en l’àmbit de la parcel·la C-10.”  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.  
 
En ús de les atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa l’adopció del 
següent acord:  
 
PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació del Pla Parcial 10 “Llevant” en l’àmbit de 
la parcel·la C-5 promogut per la mercantil TRELIMERA, SL, a l’empara dels articles 81 i 
85 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme. 
 
SEGON.- Publicar aquest acord, i les normes urbanístiques corresponents en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.  
 
TERCER.- Notificar aquest acord a TRELIMERA, SL com a promotora del document.  
 
QUART.- Trametre còpia de la documentació tècnica i administrativa de la tramitació de 
la modificació del Pla Parcial 10 “Llevant en l’àmbit de la parcel·la C5 a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l’article 88 de 
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l’esmentat Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, hi ha alguna intervenció al respecte. Per part d’Iniciativa, Sr. Màxim 
Fàbregas? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Com ha comentat el regidor aquesta proposta va ser debatuda 
en el ple del passat mes de març i no va prosperar. 
 
En la nostra intervenció vàrem justificar el nostre vot a favor perquè la proposta complia 
les següents condicions: 
 
a) Compta amb els informes favorables dels serveis tècnics municipals i de la Comissió 

d’Urbanisme de Barcelona. 
 

b) No s’han presentat al·legacions a l’aprovació inicial. 
 
c) Augmentarà la superfície d’espais lliures públics de la zona i, per tant, millorarà les 

condicions de la urbanització. 
 

d) I, a més, i també és important, dignificarà el conjunt del Pla Parcial donant sortida a 
una actuació que, probablement, de no aprovar-se aquesta modificació faria que 
durant temps i temps, els prop de 1.800 m² de la parcel·la romanguessin en la mateixa 
situació que ara, provocant problemes de neteja i de manteniment de les adequades 
condicions de salubritat i, com a conseqüència, molèsties i queixes dels veïns i veïnes 
del sector. 

 
És per aquestes mateixes raons que el nostre Grup, avui, tornarà a votar a favor de la 
proposta.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Per part de la CUP alguna intervenció? Per part 
de Ciutadans, Sr. Avilés, té la paraula. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, senyor alcalde, bona nit. Bé, bàsicament perquè efectivament l’informe que es va 
requerir va ser a proposta d’aquest Grup municipal i, doncs, donada que no va arribar a 
temps del debat que es va tenir, el nostre grup va votar o va considerar votar en contra 
perquè el que no posar és en risc possibles interessos futurs cap a l’Ajuntament o el 
consistori. Vist el nou informe lliurat i que sembla que certifica que aquests dubtes que 
teníem raonables no es podran dur a terme entenent que, tot i haver votat en contra en el 
plenari passat en aquest punt, ara el rectificaré i hi votarem a favor, donades les 
explicacions que justifiquen aquest nou vot. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del PDeCAT, senyor Garcia. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, nosaltres, tal com vam fer al mes anterior, seguirem votant en contra d’aquest punt. 
Nosaltres al mes anterior ja vam dir que un no aporta res a l’interès general, que és la 
base de l’urbanisme, i també vam dir que de fet la proposta no era il·legal, era legítima i 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2018000006  19 d´abril de 2018 

 

28 

era perfectament legal, i això és el que diu l’informe complementari. En cap moment, en 
cap moment ho vam qüestionar. Nosaltres, per què diem que no aporta res a l’interès 
general? Doncs perquè d’entrada el poble perd un espai d’equipaments, és a dir, en 
aquesta parcel·la, encara que fos un equipament privat, doncs, es podria ubicar un 
equipament, es podria ubicar una escola, una escola bressol, un centre assistencial, es 
podrien ubicar moltes coses, i això ara ho substituïm per una casa de 350 m2 que, a més, 
els que coneguin la ubicació i el pla parcial doncs convindran amb mi que aquesta casa 
va a parar al lloc més privilegiat, no sé si dir del Masnou, però sí segurament del pla 
parcial. Aquesta modificació només satisfà els interessos especulatius del propietari, que 
veurà com, de la nit al dia, d’avui a demà, la seva parcel·la es revalorarà 
exponencialment pel fet de on allà només podia construir una casa de 50 m2 que, a més, 
era complementària de l’equipament, doncs demà podrà construir una casa de 350 m2. 
Deien anteriorment el Sr. Màxim Fàbregas que solucionarem un problema de salubritat. 
Escolti, si aquest propietari té brut el seu solar vostè i jo sabem el que s’ha de fer. Entenc 
que l’actual regidor d’Urbanisme també sap el que s’ha de fer, que és instar el propietari 
que el netegi i si no el neteja, multar-lo i sancionar-lo. I si després de multar-lo i 
sancionar-lo no el neteja, tornar-lo a multar, tornar-lo a sancionar i netejar-lo l’Ajuntament 
a càrrec del propietari. Això és el que s’ha de fer. Quant a les millores, ja ho vam parlar 
l’altre dia, la zona verda, aquells 40 m2 que aporta com a zona verda, que a més 
recordem que són dues franges que no sé si arriben als dos metres d’ample per 20 de 
llarg, creiem que no, que no aporten cap qualitat a la zona verda ja existent en el 
planejament i, per tant, i com hem dit anteriorment, compartim plenament que és una 
operació legal, no l’estem qüestionant legalment. És una proposta lícita i legítima i, 
sobretot, per part del propietari. El que no entenem és l’interès general. Per aquest motiu, 
encara que aquesta nit ens quedarem sols, doncs votarem en contra d’aquesta proposta. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passem a la votació. Sí, sí. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Senyor Eduard Garcia, discrepar és legítim. I el seu Grup i el 
nostre discrepen més vegades de les que ens agradaria, però suposo que és lògic tenint 
en compte que el seu Grup i el nostre tenen plantejaments polítics absolutament 
diferents. És clar que jo sé el que s’ha de fer per mantenir les condicions de salubritat i 
vostè també. Jo he estat regidor d’Urbanisme i vostè també. Per això mateix vostè i jo 
sabem què és el que passa quan això no passa. L’Ajuntament fa un requeriment, dona un 
termini perquè el requeriment es contesti, aquest termini normalment sempre s’acaba 
incomplint perquè el mateix Ajuntament no fa seguiment d’aquest requeriment. Quan el 
propietari no fa cas del segon requeriment l’Ajuntament l’adverteixi que li posarà una 
primera multa coercitiva que, a més a més, com a molt no és més de 1.000 €. És a dir, 
que fins que s’arriba en la situació en la qual l’Ajuntament demana al jutge permís per 
actuar, que a més a més ha d’estar precedit per la demanda d’un pressupost del cost de 
l’actuació, passa no un mes, dos mesos, tres mesos, passa normalment més d’un any i, 
mentrestant, qui són els perjudicats? Lògicament els veïns i veïnes que viuen al voltant 
d’aquest solar que no compleix els requisits. Per això mateix, el nostre Grup defensa que 
davant d’aquesta situació i donat que fa, com a mínim, set anys que aquesta parcel·la 
està en la situació que està, creiem que aquesta és una solució que és acceptable. Que 
no és l’òptima? Segurament. Per altra banda, jo em qüestiono, vostè parlava que es pot 
construir una escola, una guarderia. Vostè mateix ha dit: 300 m2 de sostre. Jo, 
m’agradaria saber quina escola de 300 m2 de sostre es pot construir en aquesta o en 
qualsevol altra parcel·la del municipi? Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sr. Garcia, té la paraula. 
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El Sr. Eduard Garcia 
 
Miri, per al·lusions i malgrat no ser mestre em poso en un terreny en el qual tinc totes les 
de perdre. Vostè, Sr. Màxim, el mal estudiant li dona un premi. És a dir, vostè es porta 
malament, no neteja el solar i com que no netejarà el solar, en lloc de castigar-lo el que 
faig és beneficiar-lo, premiar-lo i allà on vostè podria fer un equipament construeixi ara 
una cosa. Doncs, com ha dit vostè, discrepem àmpliament. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Jo l’animo a que acompanyar-me un dia a revisar l’històric municipal i a veure quants 
expedients amb sancions va posar en la seva època de regidor i quants vaig posar jo i 
quants d’aquests van acabar amb la imposició d’una multa. I gairebé estic convençut sent 
mestre i deixant de ser-ho, ara estic jubilat, que el guanyo per golejada. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Passem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor, 5 vots en contra i 2 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
El Grup Municipal PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) hi voten en contra. 
El Grup Municipal CUP-PA (2 regidors) s’absté. 
 
Els punts dotze i tretze de l’ordre del dia es tracten conjuntament. 
 
12. Aprovació definitiva de l'Avanç de pla parcial i divisió en subsectors del sector 
industrial Pla Parcial 3 "Camí del Mig" 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Gràcies, senyor alcalde. Pel que fa el punt dotze, aclarir o explicar que aquest punt fa 
referència el que col·loquialment ens referim com el polígon industrial del Camí el Mig, 
que va quedar estancat en el seu moment per un cúmul de circumstàncies i sentències 
que n’impossibilitaren el seu desenvolupament. Avui se’ns proposa l’aprovació de l’avanç 
del pla parcial i de la seva divisió en dos subsectors, divisió que entenem que ha de 
facilitar el desenvolupament de tot el sector. 
  
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Vist l’expedient que es tramita en relació amb l’aprovació de l’avanç del Pla Parcial 3 
“Camí del Mig” i de la seva divisió en subsectors, tramitat a instància de les mercantils 
Investholding JD, SL i Inversiones Inmobiliarias Canvives. 
 
Atès que, amb data 9 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment 
la documentació presentada per les referides empreses. 
 
Atès que, sotmès l’expedient a informació pública i notificada l’aprovació inicial del 
document a tots els propietaris inclosos en el sector, s’han presentat els escrits 
d’al·legacions següents:  
 

- Estación de Servicio Masnou, SL 
- Sra. (.../...) 
- Sra. (.../...) 
- Trelimera, SL, Sra. (.../...) i Sr. (.../...) 
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Atès que han emès informe sectorial els següents organismes: 
  

- Subdirecció general de Planificació Ferroviària del Ministeri de Foment. 
- ADIF. 
- Direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri de Medi 

Ambient. 
- Direcció General d’Indústria. 
- Direcció General de Comerç  
- Servei Territorial de Carreteres de Barcelona del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  
 
Vist l’informe favorable amb prescripcions emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona amb data 27 d’abril de 2017. 
 
Vist l’informe tècnic emès amb data 28 de març de 2018 per l’arquitecte municipal, en el 
qual consta la proposta de resolució de les al·legacions presentades amb contingut 
tècnic.  
 
Vist l’informe jurídic emès amb data 4 d’abril de 2018 per la tècnica de gestió de l’Àrea de 
Territori, en el qual es proposa desestimar la totalitat de les al·legacions presentades amb 
contingut jurídic.  
 
Vist l’informe tècnic emès amb data 28 de març de 2018 per l’arquitecte municipal, en 
relació amb els informes sectorials emesos.  
 
Atès que amb data 4 d’abril de 2018, l’arquitecte (.../...) ha presentat un nou document de 
l’avanç de Pla Parcial 3 “Camí del Mig” i la seva divisió en subsectors en el que 
s’incorporen les esmenes pendents de resolució dels informes sectorials sol·licitats.  
 
Vist l’informe tècnic emès amb data 4 d’abril de 2018 per l’arquitecte municipal en el qual 
es manifesta textualment el següent:  

 
“En data 9 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou va 
aprovar, amb caràcter inicial, l’Avanç del Pla parcial 3, “Camí del Mig” i la seva divisió en 
subsectors.  
 
En data 04 d’abril de 2018, (.../...), ha presentat un nou document de l’Avanç del Pla 
parcial 3, “Camí del Mig” i la seva divisió en subsectors. Aquest nou document justifica les 
esmenes pendents de resolució per les al·legacions presentades i els informes sectorials 
sol·licitats, d’acord amb els informes tècnics de data 28 de març de 2018, a excepció de 
l’errada material que fa referència al sostre total del sector per aplicació de l’índex 
d’edificabilitat bruta (IEB). D’acord amb la fitxa del Pla parcial, aprovada en la Modificació 
puntual del PGO en l’àmbit del Camí del Mig, l’IEB del sector és de 0,6539 m2st/m2s, que 
cal aplicar sobre la superfície de 140.818,43 m2s, justificada per l’avanç, resultant un 
sostre total de 92.081,17 m2st., i no els 92.086,23 m2st que consten en el document 
presentat.  
 
Per tant, per tot allò exposat, el tècnic que subscriu informa favorablement el document 
de l’Avanç del Pla parcial 3, “Camí del Mig” i la seva divisió en subsectors, presentat en 
data 04 d’abril de 2018, amb la condició de que s’incorpori d’ofici la correcció següent:  
 
-Modificar la taula de l’article 1.Fitxa Subsector PP-3.1, de la normativa urbanística, fent 
constar que el sostre edificable és de 55.904,93 m2st.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En ús de les atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa l’adopció del 
següent ACORD: 
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PRIMER.- Desestimar la totalitat de les al·legacions presentades, excepte l’al·legació 
vuitena que consta en l’escrit presentat per la mercantil Trelimera, SL, la senyora Maria 
Ventura Ribas i el senyor (.../...), de conformitat amb el contingut dels informes emesos 
per l’arquitecte municipal i per la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, amb dates 28 de 
març i 4 d’abril, respectivament, els quals es notificaran als interessats juntament amb el 
present acord.  
 
SEGON.- Aprovar definitivament l’avanç de Pla Parcial 3 i la seva divisió en subsectors, 
a l’empara dels articles 81 i 85 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 114 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, un cop s’han incorporat 
les prescripcions que consten en els informes sectorials, al qual, tal i com es recull en 
l’informe emès per l’arquitecte municipal amb data 4 d’abril de 2018, s’haurà d’incorporar 
d’ofici la correcció següent:  
 
“Modificar la taula de l’article 1.Fitxa Subsector PP-3.1, de la normativa urbanística, fent 
constar que el sostre edificable és de 55.904,93 m2st.” 
 
TERCER.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
  
QUART.- Notificar aquest acord a tots els propietaris inclosos en el sector.  
 
CINQUÈ.- Trametre còpia de la documentació tècnica i administrativa de la tramitació de 
l’avanç de Pla Parcial 3 i la seva divisió en subsectors a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l’article 88 de l’esmentat 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme.” 
 
13. Aprovació definitiva Pla Parcial 3 "Camí del Mig", subsector 1. 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
I pel que fa referència al punt tretze, aquest evidentment és conseqüència del punt dotze i 
el que es proposa és el desenvolupament del planejament d’un dels dos sectors dels 
quals hem parlat en el punt anterior. 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Vist l’expedient que es tramita en relació amb l’aprovació del Pla Parcial 3, subsector 1, 
tramitat a instància de les mercantils Investholding JD, SL i Inversiones Inmobiliarias 
Canvives. 
 
Atès que, amb data 9 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment 
la documentació presentada per les referides empreses. 
 
Atès que, sotmès l’expedient a informació pública i notificada l’aprovació inicial del 
document a tots els propietaris inclosos en el sector, s’han presentat els escrits 
d’al·legacions següents: 
  

- Estación de Servicio Masnou, SL 
- Sra. (.../...) 
- Sra. (.../...) 
- Trelimera, SL, Sra. (.../...) i Sr. (.../...)  

 
Atès que han emès informe sectorial els següents organismes:  
 

- Subdirecció general de Planificació Ferroviària del Ministeri de Foment. 
- ADIF. 
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- Direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri de Medi 
Ambient. 

- Direcció General d’Indústria. 
- Direcció General de Comerç  
- Servei Territorial de Carreteres de Barcelona del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  
 
Vist l’informe favorable amb prescripcions emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona amb data 27 d’abril de 2017. 
 
Vist l’informe tècnic emès amb data 28 de març de 2018 per l’arquitecte municipal, en el 
qual consta la proposta de resolució de les al·legacions presentades amb contingut 
tècnic.  
 
Vist l’informe jurídic emès amb data 4 d’abril de 2018 per la tècnica de gestió de l’Àrea de 
Territori, en el qual es proposa desestimar la totalitat de les al·legacions presentades amb 
contingut jurídic.  
 
Vist l’informe tècnic emès amb data 28 de març de 2018 per l’arquitecte municipal, en 
relació amb els informes sectorials emesos.  
 
Atès que amb data 4 d’abril de 2018, l’arquitecte (.../...) ha presentat un nou document del 
Pla Parcial 3 “Camí del Mig”, subsector 1 en el que s’incorporen les esmenes pendents 
de resolució dels informes sectorials sol·licitats.  
 
Vist l’informe tècnic emès amb data 4 d’abril de 2018 per l’arquitecte municipal en el qual 
es manifesta textualment el següent: 
 
“En data 9 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou va 
aprovar, amb caràcter inicial, el Pla parcial 3, “Camí del Mig” , subsector 1.  
 
En data 4 d’abril de 2018, (.../...), ha presentat un nou document del Pla parcial 3, “Camí 
del Mig” , subsector 1. Aquest nou document justifica les esmenes pendents de resolució 
dels informes sectorials sol·licitats, d’acord amb l’informe tècnic de data 28 de març de 
2018, a excepció de l’errada material que consta en l’avanç del Pla parcial i divisió en 
subsectors, i que fa referència al sostre total del sector per aplicació de l’índex 
d’edificabilitat bruta (IEB). D’acord amb la fitxa del Pla parcial, aprovada en la Modificació 
puntual del PGO en l’àmbit del Camí del Mig, l’IEB del sector és de 0,6539 m2st/m2s, que 
cal aplicar sobre la superfície de 140.818,43 m2s, justificada per l’avanç, resultant un 
sostre total de 92.081,17 m2st., i no els 92.086,23 m2st que consten en el document 
presentat.  
 
Per tant, per tot allò exposat, el tècnic que subscriu informa favorablement el document 
Pla parcial 3, “Camí del Mig”, subsector 1, presentat en data 04 d’abril de 2018, amb la 
condició que s’incorpori d’ofici la correcció següent:  
 
-Afegir l’article 18bis, amb el redactat següent:  
 
La suma del sostre total de cada zona, no podrà superar els 55.904,93 m2st, establerts a 
l’Avanç del Pla parcial 3-“Camí del mig” i divisió en subsectors.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En ús de les atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa l’adopció del 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- Desestimar la totalitat de les al·legacions presentades al text aprovat 
inicialment del Pla Parcial 3 “Camí del Mig”, Subsector 1, excepte l’al·legació vuitena que 
consta en l’escrit presentat per la mercantil Trelimera, SL, la senyora (.../...) i el senyor 
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(.../...), de conformitat amb el contingut dels informes emesos per l’arquitecte municipal i 
per la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, amb dates 28 de març i 4 d’abril, 
respectivament, els quals es notificaran als interessats juntament amb el present acord.  
 
SEGON.- Aprovar definitivament el Pla Parcial 3 “Camí del Mig”, subsector 1, a 
l’empara dels articles 81 i 85 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, un cop s’han incorporat les prescripcions 
que consten en els informes sectorials, al qual, tal i com es recull en l’informe emès per 
l’arquitecte municipal amb data 4 d’abril de 2018, s’haurà d’incorporar d’ofici la correcció 
següent:  
 
-Afegir l’article 18bis, amb el redactat següent:  
 
La suma del sostre total de cada zona, no podrà superar els 55.904,93 m2st, establerts a 
l’Avanç del Pla parcial 3-“Camí del mig” i divisió en subsectors.” 
 
TERCER.- Publicar aquest acord i les normes urbanístiques del Pla Parcial 3 “Subsector 
1”en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
QUART.- Notificar aquest acord a tots els propietaris inclosos en el sector.  
 
CINQUÈ.- Trametre còpia de la documentació tècnica i administrativa de la tramitació del 
Pla Parcial 3, subsector 1 a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 
conformitat amb el que preveu l’article 88 de l’esmentat Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Obriríem torn: Sr. De las Heras? Sr. Suñé, té la paraula. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. El nostre Grup va quedar satisfet en el seu 
moment de les explicacions que ha rebut per part del Govern. Entenem que aquesta 
aprovació va en la línia del que ja fa molt de temps, doncs, hem treballat, que no és altra 
que la regulació d’un sector, doncs, que s’ha de normalitzar per poder normalitzar les 
empreses que hi ha a dintre i garantir no només la continuïtat de les empreses sinó els 
llocs de treball que tenen. Per tant, anuncio ja els posicionament favorable del nostre 
Grup a la proposta del Govern. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sr. Màxim Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup votarà en contra de les dues propostes i ho farà 
perquè considera que van en contra dels interessos del municipi. 
 
Cal recordar que aquesta proposta es basa en l’aplicació de la modificació puntual del Pla 
general a l’àmbit del Camí del Mig que el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el 21 
de juliol de 2011 i provisionalment el 19 de desembre de 2013, en tots dos casos amb el 
vot en contra del nostre Grup municipal. 
 
I ho va fer per les mateixes raons que ho farà ara i per les seves conseqüències:  
 
En primer lloc, perquè tant en el cas de la modificació del Pla General a la qual m’acabo 
de referir, com la proposta que avui es posa a votació, el Govern sempre ens ha convidat 
a “misses dites”. 
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És a dir, se’ns convida a votar a favor d’una proposta en la qual el nostre Grup, com la 
resta de grups de l’oposició (en aquest cas a excepció del PDeCAT), no ha tingut cap 
possibilitat de participar en els treballs d’elaboració de totes dues propostes. 
 
Repetiré un cop més en aquesta sala que el nostre Grup sempre ha mantingut que el 
planejament municipal hauria de ser fruit del consens entre les diferents opcions 
polítiques representades al consistori o que, almenys, s’hauria d’intentar que ho fos. 
  
I nosaltres no només ho hem mantingut sinó que, a més, ho vàrem posar en pràctica en 
els vuit anys que vàrem tenir les responsabilitats d’Urbanisme.  
 
Com a exemple del que acabo d’afirmar poden servir dos directament relacionats amb la 
proposta que avui estem debatent: El planejament de l’Illa Centre (ubicació de l’antiga 
fàbrica DOGI) i el del PP12 (ubicació de l’actual), que es van aprovar per unanimitat i 
l’oposició va tenir tota la informació necessària i el temps suficient per estudiar-la i poder-
hi presentar alternatives. 
 
És cert que, en els darrers mesos d’aquest mandat i coincidint amb la situació de minoria 
del Govern provocada pel trencament entre ERC i el PDeCAT, no he dit motivat he dit 
coincidint, el Govern actual s’ha mostrat molt més receptiu, al menys amb el nostre grup, 
a compartir informació. Però per al nostre Grup això és insuficient, perquè el que 
nosaltres volem és no només ser informats sinó, a mes, poder participar quan encara hi 
ha possibilitats d’aconseguir intervenir en la redacció de la proposta. 
 
En aquest cas no ha estat així i nosaltres creiem que aquesta manca de possibilitats de 
participació ha impedit millorar el contingut de la proposta que avui es posa a votació.  
 
Només per posar dos exemples diré que nosaltres no compartim que la major part de les 
zones verdes i tota la pastilla d’equipaments s’hagin col·locat al subsector 2, perquè 
aquest és el sector que, objectivament, té més complicacions per ser desenvolupat ─la 
mostra és que només avui aprovem el subsector 1─ i per tant, els nostres veïns i veïnes 
no podran gaudir-ne fins d’aquí a molts anys i, en segon lloc, perquè no només s’han 
col·locat en el subsector que tindrà més dificultats per desenvolupar-se sinó que, a més, 
s’han col·locat a la part més allunyada possible, a tocar de la riera de Teià, en lloc 
d’haver-los col·locat a l’inici de l’àmbit i, per tant, a tocar del barri d’Ocata. 
 
Una altra de les mancances que el nostre Grup ha detectat, i que d’haver pogut participar 
creiem que es podia haver solucionat, és que la proposta no incorpora, o al menys no ho 
hem sabut trobar, un pla de transport que garanteixi que els veïns i veïnes del Masnou 
que vulguin fer ús de les zones verdes i equipaments ─quan hi siguin─ i que les persones 
que hagin de treballar en els diferents establiments que s’hi ubiquin, gaudeixin d’una 
oferta de transport públic que no gravi les arques municipals sinó que sigui una càrrega 
econòmica del sector. 
 
I, en segon lloc, nosaltres votarem en contra de la proposta de modificació perquè, sense 
cap ànim de reproduir debats anteriors, aquesta aprovació tanca definitivament la 
possibilitat que el Masnou es vegi rescabalat per la pèrdua de les aportacions que li 
corresponien en virtut dels convenis signats, en els anys 2001, 2002, 2004 i 2005, entre 
l’Ajuntament del Masnou i el grup DOGI per al desenvolupament d’aquest sector i el Pla 
especial 5 (àmbit dels terrenys a on trobava l’antiga fàbrica DOGI). 
 
En aquests convenis, l’Ajuntament es comprometia, com va fer, a donar tràmit a les 
figures de planejament i als instruments de gestió necessaris per desenvolupar aquests 
sectors i, a canvi, els propietaris de DOGI s’obligaven a mantenir la fàbrica al Masnou 
─cosa que de moment és així─ i, també, a garantir el manteniment dels llocs de treball 
que encara hi havia a l’empresa en el moment de la signatura dels convenis de 2004 i 
2005, quan el Govern del Masnou el formaven PSC, ERC i ICV-EUiA i la regidoria 
d’Urbanisme estava sota la responsabilitat d’ICV-EUiA. 
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Uns convenis que, a més, garantien a l’Ajuntament del Masnou uns ingressos aproximats 
de 700.000 € per a la construcció d’equipaments i per a la millora de les seves finances. 
És per totes aquestes raons que reitero que el vot del nostre grup serà en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP, Sr. Miró. 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Per anunciar també el vot en contra del nostre Grup Municipal de la CUP. Votar en contra 
d’un projecte que, a part de la mida, la iniciativa privada, immobiliàries privades, en uns 
terrenys deixats de la mà de Déu que han viscut una gimcana legal prou curiosa durant 
els darrers anys. També és un projecte que continua amb la dinàmica d’urbanitzar tot allò 
que és urbanitzable arreu del poble i, a més, continuant la tendència de seguir enfonsant 
el sector terciari que es preveu que acabi essent el turisme. I, per tant, no podem estar 
d‘acord amb això. Un projecte amb molta documentació i..., molta documentació que, a 
part de costar de gestionar, costa de gestionar amb el temps que se’ns dona, no per les 
preguntes que ens creï sinó perquè no pots tenir preguntes d’allò que no has tingut temps 
d’estudiar i, a més, un projecte prou important, perquè al final es tracta del pla urbà d’un 
sector molt important del poble. Per tot això, la CUP avui votem en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, Sr. Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, per anunciar que el nostre Grup hi votarà a favor. Bàsicament és per donar resposta a 
una realitat física que existeix en aquella zona, derivat del planejament anterior que va 
estar impugnat per algun dels propietaris, declarat nul i, per tant, doncs, tot i estar ja 
parcel·lat i haver una fàbrica, tot i haver-hi ja, diguéssim, un projecte votat, 
lamentablement, doncs, no es va poder finalitzar i està clar que hem de donar una 
sortida. Serà la millor o la pitjor, bé, el temps dirà si és així. Nosaltres creiem que com a 
mínim és positiu, que més o menys els elements essencials en el seu dia aprovats es 
mantenen i que, per tant, doncs, fins i tot afavorirà també, doncs, la possible implantació 
del sector terciari, el tema turístic, que això, doncs, lògicament, ha de portar també llocs 
de treball que sempre són necessaris. I tot allò serà una zona del Masnou molt concreta, 
molt aïllada però que alguna resposta hem de donar perquè, repeteixo, si hi ha una 
realitat física que no concorda amb la realitat jurídica i suposo que amb l’aprovació que 
fem avui li donarem aquesta, diguéssim, similitud a ambdues realitats. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del PDeCAT el Sr. Garcia té la paraula. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, nosaltres per anunciar que ens abstindrem en aquesta votació per una qüestió de 
responsabilitat farem aquest vot d’abstenció que permetrà, segons sembla, la seva 
aprovació. 
 
Al Sr. Màxim Fàbregas, ICV-EUiA-E parlava de l’oportunitat que ha tingut el PDeCAT de 
treballar amb les dades d’aquest extens expedient mentre era obert. Se sorprendria vostè 
si sabés les oportunitats que hem tingut i la de vegades que n’hem parlat mentre érem a 
govern. Miri si n’hem tingut que, a diferència del que sembla vostè ha apuntat, nosaltres 
ens hem assabentat i hem vist l’informe complet un cop s’ha convocat la Comissió 
Informativa. Tant és així que ens vam sumar a la seva demanda de deixar el punt sobre 
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la taula, vostè recordarà, perquè també considerem que és un tema molt feixuc, té molta 
història i convindria, doncs, tenir temps per estudiar i veure tota la documentació. Tampoc 
ni entenem ni compartim que no hi hagi la possibilitat de deixar aquest punt durant un 
mes, però com ja li hem dit no volem posar pals a les rodes. No som aquells 
obstaculitzadors de qui algú ens acusa, eh, actuem amb responsabilitat des de dintre al 
Govern quan teníem competències i des de fora. I, en tot cas, també per afegir que 
aquesta abstenció, també, ve motivada sobretot per les al·legacions que conformen 
aquest expedient. Val a dir que la divisió en subsectors, el que semblava que havia de 
permetre era un millor desenvolupament de tot el sector urbà, havia de permetre, també, 
un major consens entre tots els propietaris i, a la vista de les al·legacions presentades 
que, si no m’equivoco, tots els propietaris excepte un, que és el majoritari, ha presentat 
al·legacions i que totes les al·legacions són desestimades excepte una, que és per un 
tema purament formal o d’error, podríem dir, error tipogràfic, doncs ens genera dubtes el 
seu futur, no sembla el millor camí enfrontar-se a un projecte d’aquest tipus o a un pla 
parcial d’aquest tipus on tots els minoritaris presenten al·legacions i on sembla o podria 
semblar que només satisfà el propietari majoritari. Dit això, no serem nosaltres qui 
impedeixi el desenvolupament i l’aprovació d’aquest punt i, per tant, en abstindrem. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sr. Plana, té la paraula. 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, Màxim, el que has dit quant a la participació tal, bé jo 
vull recordar que això és un document d’iniciativa privada, és a dir, és molt diferent que 
l’Ajuntament hagi impulsat això, amb la qual cosa podia haver compartit i tal. Això, 
recordo, és un document que s’entrega a l’Ajuntament, val, i l‘Ajuntament, primer els 
tècnics, lògicament, i després nosaltres hem d’aprovar o no aprovar si fos el cas. Quan 
nosaltres hem tingut el document i fins i tot els tècnics l’han començat a mirar, és veritat 
que jo he pogut anar tenint reunions amb qui m’ho ha demanat, qui estava més interessat 
i és veritat que tu has estat interessat i crec que n’hem tingut algunes, no. Afegies així, 
deies: bé, és que ves a saber els anys que tardarà el sector 2, el sector de baix. No ho 
sé. Si tu tens més informació, jo de moment és evident que el de dalt està aprovat perquè 
són els que han redactat ja la proposta, el que faran el sector de baix no en tinc ni idea. 
Pel que deies, feies referència a les zones verdes. Bé, jo crec que de vegades tenim 
tendència a pensar que les zones verdes, forçosament totes les zones verdes del 
municipi, han de ser perquè col·laborin o s’afegeixin al lleure de la gent i de vegades 
també podem conservar o protegir el territori sense necessitat que l’ocupi la gent, no. De 
fet, podríem un dia tenir un debat sobre la quantitat de zona verda que tenim, val, i el que 
costa mantenir-la com a zona verda d’accés a la població i que potser no tota..., jo no 
entenc que aquesta posició que tenen aquí de la zona verda va més destinada a, 
d’alguna manera, reforçar l’ecosistema que pot presentar la riera. Les rieres en 
l’urbanisme, potser fins fa uns anys tenia la consideració com de recollida d’aigües, 
clavegueram o una cosa així. La tendència ha canviat i avui dia s’estan recuperant rieres. 
No hi ha com simplement com un espai per admetre una sèrie de serveis sinó simplement 
operar a l’entorn i donar-los el valor ecològic que tenen. 
 
Quant al tema dels convenis, val, és veritat que en el seu moment es van firmar uns 
convenis, això ho hem parlat amb tu i crec que fins i tot vam fer una consulta, eh, amb 
l’advocada dels servis tècnics. L’explicació és la següent: és a dir, aquests convenis que 
es van firmar en aquest moment, amb el canvi de llei són nuls de ple dret, no es poden fer 
i, a més, per sentència aquests concretament van quedar anul·lats. De tota manera, és 
bo també recordar que quan es va canviar la llei, precisament per anul·lar aquest tipus de 
convenis, també les cessions van passar del 10 al 15 % i és una cosa que si parles amb 
els propietaris et diran, ara en el Ple, que ja anterior serien un 10 % en aquest, ara, en el 
nou projecte serien un 15. Entenc que probablement compensa l’import dels convenis, 
val, el que ara rebem nosaltres de més amb el que abans deia el conveni. Però, en tot 
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cas, vull aclarir que no és un tema de voluntat de Govern, és que, segons ens diuen els 
serveis tècnics, és impossible. 
 
Crec que..., Màxim, del que havies dit t’he respost a tot... Feies una referència al sector 
terciari i a l’impuls que tenim dels usos hotelers. No és així, els usos que es preveuen 
aquí són els que estan aprovats en el Pla general d’ordenació. En tot cas no l’impulsem 
nosaltres sinó que es va impulsar quan es va redactar. Entenc que no és la nostra 
voluntat especial, ni tampoc crec que aquella zona específicament pugui agafar una 
activitat turística. En tot cas, jo ho consideraria una mica més semblant al que deia abans 
el Frans que són, en tot cas podrien ser llocs de treball. És veritat que l’ús està ara allà, 
no sé si podria aparèixer, diguem, com un hotel de carretera. Però en tot cas no amb una 
voluntat de condicionar el planejament o la manera de veure el Masnou.  
 
Quant a, Eduard, el tema de les al·legacions. Bé, les al·legacions les fa qui vol i les 
responen els tècnics. No ho sé. És un tema tècnic que jo no hi entraré. Es poden estimar 
o desestimar, és el seu criteri i al final ells fan l’informe amb el que els sembla. I res més. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sí, molt breument 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, respecte a la intervenció del company Eduard 
Garcia vull demanar-li disculpes. Jo pensava que estan al Govern fins fa cinc o sis mesos 
i, a més a més, essent l’antic regidor d’Urbanisme hauria tingut moltes oportunitats de 
treballar el document pràcticament en la seva versió final, però veig que no ha estat així i 
llavors seria una crítica més a fer a l’actual Govern. I vostè diu que s’abstindran per no 
posar pals a les rodes i és una postura perfectament legítima. Nosaltres votarem en 
contra i entenem que votant en contra no posem pals a les rodes tampoc sinó que el que 
fem és, des del nostre punt de vista, defensar els interessos del municipi del Masnou 
incloses les famílies de les persones que treballen al Masnou. 
 
Pel que respecta a la intervenció del regidor d’Urbanisme, ja he fet esment en la meva 
intervenció inicial al fet que vostè i jo havíem mantingut unes quantes reunions i que 
m’havia facilitat informació. Però també he explicat que no era aquesta la condició que 
nosaltres posàvem per treballar els temes de planejament. Vostè em diu: és clar, és que 
és un document d’iniciativa privada. Però vostè, l’Eduard Garcia i jo sabem que, tot i que 
sigui un document d’iniciativa privada, des que es presenta la primera versió fins que es 
presenta la versió definitiva hi ha moltes versions pel mig i totes aquestes versions, tant 
els representants polítics com els tècnics municipals tenen moltes coses a dir. I aquí és 
on nosaltres ens volíem sumar, a tenir coses a dir, abans de tenir el document final al 
qual només podem posar la signatura. 
 
Pel que fa referència a les zones verdes, ja estem d’acord a protegir les rieres, ens 
anomenem Iniciativa per Catalunya Verds, per alguna raó serà. Però això no és una 
excusa per justificar que els zones verdes en aquest pla parcial que, a més a més, són 
molts metres quadrats, perquè estem parlant d’un àmbit que té 145 m2 de superfície; per 
tant, zones verdes, hi ha molts metres quadrats, que totes elles estiguin col·locades en la 
part més allunyada de la nostra població. 
 
I pel que respecta als convenis, és una discussió ─ja he dit que no volia reproduir el 
debat que havíem tingut el 2011 i el 2013 i que continuaríem tenint més endavant. Ah, 
s’ha de dir, perquè abans el company Frans Avilés deia que és clar com que s’havia 
suspès el planejament per sentència judicial, el que hem de recordar és que el que els 
jutges van declarar nul va ser el Pla general del Masnou, que es va aprovar l’any 2001 
amb els vots de Convergència i del PP. Convergència i PP que en aquell cas el Sr. Avilés 
era regidor del PP. I es va aprovar justament amb motiu que una de les propietàries d’una 
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de les parcel·les d’aquest sector va presentar un contenciós administratiu que al final, 
nosaltres discrepem de la decisió judicial, doncs els jutges li van donar la raó. Com a 
conseqüència de la suspensió del Pla general, tot el planejament que s’havia 
desenvolupat a continuació en aplicació d’aquest pla general va quedar suspès. Per tant, 
planejament, convenis i tot el que convingui. Per tant, estem aquí no perquè ens agradi 
sinó perquè algú en el seu moment va fer les coses malament o perquè els jutges, que no 
sempre tenen raó, van decidir que ho havien fet malament. Però, és clar, a més a més 
d’això, les modificacions que es van introduir tant a la llei d’urbanisme com a altres 
normes van anar destinades directament a afavorir la iniciativa privada. I la suspensió de 
la possibilitat d’incorporar convenis en el planejament no va ser una suspensió gratuïta, 
va ser una suspensió que van anar en detriment dels interessos del municipi, dels 
municipis. Per tancar una mica la boca dels municipis van dir, bé, tranquils, d’allò del 10 
% passarà al 15, però estem parlant d’escorrialles en comparació amb el que alguns 
convenis incorporaven i per mostra els convenis als que abans jo he fet referència. 
 
Res més. Jo crec que el nostre vot a favor, en contra està totalment justificat i, sobretot, 
em sap molt, ens sap ─en plural, eh, al Grup municipal─ que els directament beneficiats 
per aquesta modificació de la llei i per aquesta impossibilitat, no d’incorporar convenis 
sinó de fer complir convenis que ja hi eren, hagin estat els antics propietaris de la fàbrica 
DOGI i que, a més a més, bé, que, a part que han pogut desenvolupar i aplicar un 
planejament al qual no hauríem pogut optar si no s’haguessin signat aquests convenis, 
l’Ajuntament no hagués complert amb el que l’Ajuntament havia signat, a part d’això, la no 
aplicació d’aquests convenis ha posat en perill, no només la situació de la fàbrica sinó la 
situació dels treballadors de la fàbrica. Jo em referia als anys 2004 i 2005. L’altre dia, en 
la reunió que vam fer a la Comissió Informativa, vaig preguntar: sabem quants treballador 
té DOGI actualment? I sabem quants dels treballadors que DOGI té actualment són del 
Masnou i estaven contractats el 2004 i 2005? Perquè segurament tindríem una sorpresa 
molt desagradable. Això és el que ens sap més greu. Que hi ha algú que, segurament, 
una vegada això s’aprovi definitivament, estarà rient i estarà molt tranquil dient: bé, molt 
bé, al final ens hem sortit amb la nostra. És una cosa que no compartim, però és el que hi 
ha, són les regles del joc. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Sí, només per afegir que has resumit l’última fase. Jo, a part de les coses que has dit, que 
també hi podria estar d’acord. Però vull dir, explicar a tothom que la llei a la qual es 
refereix el Màxim no és una llei municipal, és a dir, que, llavors, són les regles que tenim i 
que algunes coses les podem compartir i, evidentment, però al final és el que hi ha i aquí 
ens hem de bellugar, eh. Vinga, gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passaríem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor, 4 vots en contra i 5 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i 
PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals CUP-PA (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
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Estem votant el punt dotze i el punt tretze, entenc, doncs donaríem per aprovat el punt 
dotze i el punt tretze. 
 
14. Aprovació inicial del projecte de les obres d’ampliació de l’escola Ferrer i 
Guàrdia per a cuina menjador 
 
El Sr. Ricar Plana 
 
Gràcies, senyor alcalde. En aquest punt es proposa aprovar inicialment el projecte de 
construcció d’un edifici annex que farà les funcions de menjador i que disposarà d’una 
cuina completament equipada, es tracta d’una ampliació molt esperada per tots els 
col·lectius que conformen l’escola Ferrer i Guàrdia i que esperem que ara sí, aviat pugui 
ser una realitat. 
 
La proposta literalment diu el següent:  
 
“Vist que, en data 6 de març de 2018, la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, va lliurar a l’Ajuntament el 
projecte bàsic i d’execució de les obres de reforma i ampliació de l’escola Ferrer i Guàrdia 
per a cuina-menjador, amb un pressupost d’execució per contracte de 398.210,24 €, IVA 
inclòs. 
 
Aquest projecte inclou les obres d’ampliació amb la construcció d’un tercer edifici amb un 
pressupost total de 319.360,42 € IVA inclòs, així com el subministrament de l’equipament 
de la cuina amb un pressupost total de 78.849,82 € IVA inclòs. 
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal emès en data 26 de març de 2018, el 
qual es transcriu literalment: 
 
“Antecedents 
1. Amb data 6 de març de 2018 el senyor (.../...), Diputat delegat d’Educació de la 
Diputació de Barcelona, va presentar el Projecte bàsic i d’execució per l’ampliació de 
l'escola Ferrer i Guàrdia, del Masnou, per a cuina menjador, redactat per l’arquitecte 
(.../...), per encàrrec de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació 
i Esports de la Diputació de Barcelona. 
 
2. Amb data 20 de març de 2018 el senyor (.../...), Cap de la Secció d’Obres i 
Manteniment dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament va presentar 
informe tècnic favorable de supervisió del projecte. 
 
3. Amb data 22 de març el senyor (.../...) va presentar, a demanda de l’arquitecte 
municipal, un informe de justificació del compliment dels paràmetres urbanístics 
d’ordenació de l’edificació i del compliment de l’ordenança municipal sobre la utilització de 
l’energia solar. 
 
Descripció del projecte 
Es tracta del projecte d'Ampliació de l'Escola Ferrer i Guàrdia per a cuina menjador, 
situada al carrer Francesc Macià núm. 120 del municipi del Masnou, pel promotor 
Ajuntament del Masnou. 
 
Es planteja la construcció d'un tercer edifici de forma rectangular, a prop dels altres dos 
edificis existents, destinat a cuina, menjador i serveis higiènics, de 212,52 m². La 
construcció es calcula i dimensiona en quan a estructura amb la possibilitat d'aixecar una 
planta pis en un futur, i per això la coberta es soluciona amb coberta plana no transitable. 
 
Les directrius de la intervenció han estat: 
a) Construcció de nou edifici per a cuina menjador (capacitat mínima menjador 100 
alumnes). 
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b) Serveis higiènics amb accés des del menjador (un d'ells adaptat). 
c) Situació edifici (pista auxiliar) amb accés directe a carrer per a mercaderies. 
d) Possibilitat remunta edifici amb una planta primera (dimensionat estructura). 
e) Estètica exterior i d'acabats nova edificació semblant a les edificacions existents. 
El projecte d'ampliació s'ha redactat segons els criteris de construcció d’edificis i centres 
docents públics del Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya i segons 
els criteris per a cuines de centres educatius de l’Agència de Protecció de la Salut. 
 
Pressupost d’execució per contracte de les obres 
El pressupost d'execució per contracte (PEC) de les obres d'ampliació és de TRES-
CENTS DINOU MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS 
CÈNTIMS (319.360,42 €).(IVA inclòs). 
 
Pressupost de l’equipament de la cuina 
El pressupost d'execució per contracte (PEC) del subministre de l’equipament de la cuina 
és de SETANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-
DOS CÈNTIMS (78.849,82€).(IVA inclòs) 
 
Termini de les obres 
El terminin d’execució de les obres proposat és de 3 mesos. 
 
Adequació del compliment de la normativa d’obligat compliment Contingut 
documental: 

 El projecte conté els documents mínims establerts per l’article 123 del 
TRLCSP. Normativa urbanística: 

 El projecte compleix els paràmetres d’ordenació establerts per la zonificació de 
sistema d’equipaments en què pertany la seva parcel·la (clau 5b) Accessibilitat: 

 El projecte justifica el compliment de la normativa d’obligat compliment en 
matèria d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Codi Tècnic: 

 El projecte justifica el compliment del compliment del Codi Tècnic, en els 
següents àmbits funcionals: 
Funcionalitat: utilització i accessibilitat 

 Seguretat: estructural, en cas d’incendi i d’utilització. 

 Habitabilitat: salubritat, protecció contra el soroll, estalvi d’energia i 
ecoeficiència i altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les 
instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici. Criteris per a menjador cuina: 

 El projecte justifica el compliment dels criteris de construcció d’edificis i centres 
docents públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i de l’Agència de Protecció de la Salut. Ordenança municipal sobre 
la utilització de l’energia solar: 

 El projecte justifica el compliment de l’Ordenança municipal sobre la utilització 
de l’energia solar de l’Ajuntament del Masnou. 
 

Seguretat i salut 
El projecte incorpora l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Pressupost 
El tècnic que subscriu no ha supervisat la correspondència i adequació del pressupost i 
amidaments a les solucions projectades, per tant, la responsabilitat del compliment 
pressupostari de l’obra correspon exclusivament al tècnic redactor del projecte. 
 
Informes sectorials 
S’adjunta informe favorable del senyor (.../...), Cap de la Secció d’Obres i Manteniment 
dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament. 
 
Proposta 
Un cop examinada la documentació presentada, pel que fa al seu contingut formal i la 
justificació de la normativa d’obligat compliment, informo favorablement el Projecte bàsic i 
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d’execució per l’ampliació de l'escola Ferrer i Guàrdia per a cuina menjador, redactat per 
l’arquitecte (.../...). 
Un cop aprovat inicialment, el projecte haurà de sotmetre’s al termini d’exposició pública 
d’acord amb la legislació vigent. (art. 37 del ROAS).” 
 
Vist l’informe jurídic emès en data 26 de març de 2018 per la cap d’Urbanisme, Activitats i 
Obres i Projectes, del qual es desprèn que l’aprovació del projecte esmentat és 
competència del Ple, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el qual atribueix la competència del Ple 
per a l’aprovació d’aquells projectes no previstos en els pressupostos.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució de les obres de reforma i 
ampliació de l’escola Ferrer i Guàrdia per a cuina-menjador, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 398.210,24 €, IVA inclòs, presentat per la Gerència de 
Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, 
un cop ha estat informat favorablement per l’arquitecte municipal en data 26 de març de 
2018. 
 
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini de trenta dies, conforme 
al que estableixen els articles 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 37 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Tercer. Considerar-lo aprovat definitivament a tots els efectes, en el supòsit que no s’hi 
presentin reclamacions de cap tipus durant el període d’informació pública esmentat. 
 
Quart. Notificar aquests acords a la Secció d’Obres i Manteniment dels Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Sr. Suñé, té la paraula. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies. Sempre és satisfactori contribuir a la millora dels centres escolars de la 
nostra vila. Amb aquesta ampliació dotarem d’un millor servei el menjador escolar del 
col·legi Ferrer i Guàrdia. Possiblement no sigui aquest el model més sostenible, ja que el 
nostre grup que al Masnou li aniria millor tenir un únic servei de cuina centralitzada que 
donés servei a tots els centres escolars i que alhora permetés donar suport als que més 
ho necessiten. En tot cas, és un model que caldria debatre i ubicar, però mentre no és 
faci bo és millorar el que ja es té. Per tant, manifestem la nostra voluntat de donar suport 
a la proposta que presenta el Govern. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part d’Iniciativa. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Nosaltres també votarem a favor de la proposta, però ho farem denunciant al mateix 
temps l‘actuació de la Generalitat de Catalunya. El mateix regidor ho ha dit, estem parlant 
d’una actuació que costarà aproximadament 400 €, ai!, 400.000 €, tan de bo fossin 400, 
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400.000. I per poder-la fer ens enfrontem a un doble xantatge: el primer, hem de pagar la 
part més important del cost i, el segon, ho hem de fer, a més a més, el més aviat possible 
abans que acabi l’any 2018, cosa amb la qual estem d’acord, però no hauríem de fer-ho 
perquè això fos una actuació imposada per la Generalitat, que és qui hauria de pagar el 
100 % de les obres i que l’Ajuntament l’únic que hauria de fer seria no cobrar-li ni taxes ni 
impostos, per declarar l’obra d’interès municipal. Per tant, nosaltres votem a favor perquè 
creiem que des de fa molts anys l’escola Ferrer i Guàrdia reivindica aquesta ampliació de 
l’equipament, però critiquem a tort i a dret l’actuació de la Generalitat, que se suma a 
totes les que va duent a terme des de fa molts anys en detriment de l’escola pública a 
Catalunya. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP, Sr. Miró. 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Sí, no, molt breu, per repetir el que ja vam dir l’últim Ple en defensa dels menjadors 
escolars de proximitat dins de cada escola. Nosaltres en canvi del PSC ens oposem 
segurament al servei centralitzat de cuina perquè el que acaba provocant és el que ja 
estem veient al Maresme, que el que es tendeix és a privatitzar aquests serveis amb 
empreses com Sers, que acaben obtenint el monopoli de totes les escoles, traient-ne molt 
benefici, fent un servei molt pitjor tan per als alumnes com a nivell fins i tot de 
sostenibilitat econòmica, tot i que sigui un argument a favor. En aquest sentit, a favor de 
la proximitat de la cuina a tots els centres, votarem a favor en aquest punt. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, per part del PDeCAT, Sra. Blanch, té la paraula. 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Moltes gràcies. El nostre Grup votarà a favor de la proposta, bàsicament perquè quan 
estàvem al Govern ho vam estar treballant, vam assistir a alguna reunió juntament amb el 
senyor alcalde. El que sí que lamentem, tal com diu el company d’Iniciativa, és que per 
part del Departament hi hagi tan poca col·laboració, que no arriba, hem entès, que no 
arriba ni al 50 %, no, que són 90.000 €, més o menys, el que donen d’ajuda, no. Per tant, 
doncs, sí que potser s’hauria de pressionar més el Departament, d’alguna manera o altra, 
per tal que la col·laboració augmenti, el que no pot ser és que nosaltres assumim una 
despesa tan elevada malgrat que és molt necessari per a aquesta escola. Per tant, 
votarem a favor.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies com que vaig tenir converses en aquest mandat amb la Sra. Blanch i la 
Sra. Folch i compatir una mica que això és una restitució, aprovar. És l’única manera que 
en aquells moments, sent realistes, que tenim perquè l’escola Ferrer i Guàrdia pugui 
gaudir d’aquesta reivindicació que fa tantíssims anys que porta reivindicant i que 
aproximadament fa uns 10 anys va estar a punt d’aprovar-se i al final, amb la crisi i tot 
plegat, es va anar ajornant el tema fins que va acabar morint. I crec que el que hem fet és 
l’única sortida que teníem. Evidentment, no correspon a l’Ajuntament, com molt bé s’ha 
dit, seria, ha de ser una despesa de la Generalitat, però, és clar, tenim l’oportunitat de fer-
ho ara. A la Generalitat, com ja saben, doncs em porten aquest conveni, que l’altre dia 
vam estar als Serveis Territorials amb la Sra. Folch, per 90.000 €, nosaltres portarem a 
aprovació aquest projecte, esperem la incorporació d’una part del superàvit per poder 
implementar el finançament d’aquesta inversió i el que hem de fer és tirar-lo endavant. 
Evidentment, no és la situació òptima, però després de tants anys l’única opció que tenim 
per poder fer, complir aquest objectiu que esperem que, amb les obres que aviat es 
puguin iniciar després de la Festa Major, més o menys, aproximadament, de l’escola 
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Ocata i de l’escola Marinada tenim l’ampliació del menjador, les vostres escoles, el 
conjunt de les nostres escoles del Masnou, les escoles públiques, puguin gaudir d’unes 
bones condicions pel que fa a la cuina i menjador en el nostre municipi. 
 
Doncs si els sembla passaríem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 21 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
A les 21.20 hores, s’absenta del Ple el Sr. Francisco Avilés. 
 
15. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió 
anterior 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Em sembla que queda una resposta per part del senyor Quim Fàbregas. Senyor Quim 
Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Per donar una resposta al senyor Joan Fontcuberta en relació 
amb el tema del transport urbà. La seva pregunta feia referència a dues coses: una, els 
costos que havia d’assumir l’Ajuntament en concepte de reparació dels vehicles. En 
l’anterior Ple ja vaig comentar que la reparació dels vehicles està inclosa dins el conveni 
que tenim a quatre parts amb la Generalitat, l’ATM, l’Ajuntament del Masnou i l’empresa 
que presta el servei, que és Casas i, per tant, l’Ajuntament no assumeix cap cost 
extraordinari fora d’aquest conveni en quant a reparació de vehicles.  
 
I després, l’altre era quina era la situació amb l’anterior concessionari del serveis, que és 
transports urbans del Masnou. Volia comentar-li que des del novembre de 2013 el 
representant de l’empresa ha presentat quatre contenciosos a l’Ajuntament. El primer va 
ser al novembre del 2013, i va ser contra l’acord de Ple en el qual es va aprovar els 
comptes d’explotació del contracte de l’any 2012-2013 i les regularitzacions des de l’any 
2009 al 2013. En aquest primer contenciós el jutge ja ha dictaminat i ha donat raó al 
concessionari i ha condemnat l’Ajuntament a assumir les costes de la defensa fins a una 
màxim de 3.000 €.  
 
En el segon contenciós administratiu, que és del mes de maig, en aquest cas va 
presentar un contenciós administratiu contra el compte d’explotació aprovat en el Ple de 
l’any 2014. En aquest cas, el jutge el va inadmetre perquè el va presentar fora de termini.  
 
Després, al gener del 2016 també va presentar un contenciós contra l’aprovació per part 
d’aquest plenari del conveni amb el departament corresponent de la Generalitat, ATM i 
l’empresa Casas per la millora de les comunicacions, és a dir, el conveni que regula 
actualment a dia d’avui l’empresa que presta el servei. Volia comentar que aquest recurs 
va desistir qui el va interposar i, finalment, hi ha un darrer que és molt recent, és d’aquest 
any 2018, contra també l’acord de Ple del juliol del 2016 en el qual s’aprovava la 
liquidació definitiva del contracte amb Transports Urbans del Masnou i en aquests 
moments, diguem-ne, estem recopilant informació per passar-ho al jutjat. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Obrim després el torn, senyor Fontcuberta, i tindrà la paraula. Endavant. 
Senyor De las Heras té la paraula. 
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16. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Com en altres plens, li demano que retiri el cartell de presos 
polítics que té posat l’Ajuntament. Més que res perquè... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Esperem poder-lo retirar aviat... Vull dir que surtin... 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
No, no, evidentment. Jo més que res la retirada és perquè és un cartell que dona un 
missatge que no és cert. És totalment, és una mentida, per dir-ho així, en la qual 
explicaré més profusament a la darrera moció que tenim dins l’ordre del dia d’aquest Ple.  
 
En segon lloc, li volia preguntar per la Festa Major, que no tenim, que jo sàpiga, 
informació de com va. Quan ens costarà? Amb qui ho farem? Quines activitats tindrem? 
Una miqueta ja estem tocant quasi al mes de maig i potser tocaria ja que tinguéssim 
aquesta informació per coneixement dels regidors i dels ciutadans.  
 
Després, li volia preguntar per un tema que no s’ha parlat a cap de les comissions i va 
sortir a La Vanguardia del 4 d’abril d’aquest mes, referent a les obres que farà Costes a la 
costa del Masnou, a la platja d’Ocata i les dues platges de Premià. Hi ha una inversió 
bastant important. En total, estem parlant d’una inversió de 7 milions d’euros, dels quals 
el Masnou és beneficiat. És una actuació directa amb millora, doncs, suposo de la sorra 
de les platges que ha quedat derivada fruit de les tempestes, etcètera, de les 
reconduccions incorrectes de corrents, fruit del ports esportius, diuen que el d’Arenys i 
altres, i sobre aquest tema no ens ha informat de res. I jo entenc que ha de tenir alguna 
informació, com a mínim ha hagut de tenir algunes informacions de costes referent a la 
importantíssima inversió que rebrà el Masnou d’això.  
 
És clar, si comptem aquesta inversió, comptem la segona inversió que tindrem en breu 
d’una empresa estatal d’infraestructures, d’Adif, per les millores de l’estació d’Ocata, una 
altra inversió importantíssima, 5 milions d’euros més de les transferències de l’estat aquí, 
senyor Oliveras, vostè és un agent doble, està aconseguint coses que no té ningú. No 
m’ho puc explicar. El Masnou està sent un poble, en certa forma, bastant privilegiat quant 
a inversions i transferències estatals. De fet, és un fet constatable, són números i els 
números són els que són. Jo el que diria, senyor alcalde, és que no s’ho amagui i ho 
expliqui a tots els ciutadans, perquè el Masnou és un poble, entenc jo, en aquest aspecte 
privilegiat per l’Estat i no ens ho ha explicat. Profusament ens ho hauria d’explicar. Amb 
això finalitzo les preguntes al Ple. 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Continuem, senyora González. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit un altre cop. Tinc dues preguntes. Totes dues van 
dirigides al regidor Quim, per variar. Donem molta feina, Quim. 
 
He recollit unes queixes, unes demandes per part d’un col·lectiu de veïns del barri del 
Masnou Alt referent al pipicà que es instal·lar recentment a finals del 2017 o una cosa 
així. I voldria saber quina normativa s’aplica a les instal·lacions que es posen com a 
pipicans, si hi ha unes mesures establertes o requisits que han de complir tots els 
pipicans del municipi. I, en tot cas, també voldria que em fessin arribar una breu relació 
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de les mancances o queixes que han tingut referent a aquest pipicà, en concret que està 
ubicat a la part del darrera del carrer Terol, no sé exactament com es diu la zona, si un 
nom en concret, però... Bé, en tot cas, és perquè ens arribi informació de les queixes que 
han rebut d’aquest tema i quines mesures de manteniment d’instal·lacions ha de complir.  
 
I, després, en segon lloc, voldria que ens fessin arribar, si us plau, els plecs de condicions 
dels serveis de parcs i jardins que s’està desenvolupant aquí al Masnou de l’actual 
concessionari i si en aquest plec es fa algun tipus d’esment especial a les 
característiques de la contractació de treballadors per part d’aquesta empresa, si 
l’Ajuntament fa algun requisit en concret en aquest plec de condicions. Ja està, gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora González. Senyor Suñé, té la paraula. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. A veure, vull recordar que vam, al Ple passat, reclamar al senyor 
alcalde la possibilitat de repassar o de refer la forma de presentar els pressupostos a 
través de la revisió, és a dir, fer-ho amb antelació, d’estudiar la possibilitat que, per evitar 
el conflicte que vam tenir en els darrers pressupostos a estudiar, la possibilitat de fer-ho 
d’una altra forma. Més que res perquè sí que ens agradaria rebre una resposta.  
 
Volem saber també com estan els plans locals d’emergència i quina ha estat la seva 
darrera actualització, si estan homologats d’acord amb el decret 155/2014 de 25 de 
novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per l’elaboració i homologació dels plans 
de protecció civil municipals i se’n regula el procediment per a la tramitació conjunta. En 
aquest sentit, volem saber si ja està redactat o està en fase de redacció el document únic 
de protecció civil municipal, el DUPROCIM, que és el document que determina la 
planificació de la protecció civil en l’àmbit del Masnou i que hauria d’incloure, doncs, tots 
els riscos que poden afectar d’acord amb els diferents plans i l’estructura i contingut 
mínim de l’annex del referit decret.  
 
També volem saber com estan les diferents denúncies d’assetjament que durant aquest 
mandat hem tingut coneixement i dels expedients que sabem que es van tramitar a través 
de la Diputació de Barcelona. Quin n’és el resultat? Si hi ha hagut alguna informació, que 
comparteixin amb nosaltres aquesta informació.  
 
L’alcalde també ho ha comentat en els decrets o en les informació de l’Alcaldia. Som 
coneixedors de la campanya que ha engegat l’Ajuntament de lliurament de plaques de 
gos i obsequi d’ampolles per diluir els orins dels gossos. Creiem que és una bona 
iniciativa i volem felicitar la regidoria responsable, però ens genera dos àmbits de 
preguntes.  
 
El primer, òbviament, ens agradaria conèixer quin és el cost concret de tota la campanya 
i, en el segon, sí que voldríem que ens aclarissin uns dubtes respecte a la correcta 
aplicació de la llei orgànica de protecció de dades.  
 
Hem observat que aquest lliurament s’ha realitzat mitjançant l’enviament de correus 
ordinaris i les cartes que acompanyaven l’obsequi han estat adreçades als propietaris 
dels animals, pel que entenem que s’ha fet ús de la base de dades de propietaris 
d’aquests animals per extreure la informació.  
 
Llavors, el nostre Grup demana saber qui és el responsable d’aquesta base de dades? Si 
la base de dades està registrada o declarada? Si l’ús al qual ens hem referit estava 
previst a la seva creació? Si es va demanar en el seu moment autorització o 
consentiment a les persones que es van registrar per a fer aquest tipus de comunicació? 
Si hi havia una voluntat de mantenir les dades en un període concret? I si van ser 
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informats de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició?  
 
En aquest sentit, volem destacar que trobem a faltar dintre de la carta que s’ha lliurat als 
propietaris un paràgraf complementari que esmentés aquests darrers extrems, és a dir, la 
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com la 
informació d’on s’han extret les dades per fer aquesta informació, que creiem que 
aquesta informació és d’obligat compliment. Podríem estar equivocats, però creiem que 
és d’obligat compliment que quan es fa ús d’una base de dades s’informi els titulars 
d’aquests drets que l’assisteixen. Moltes gràcies. 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyora Crespo, té alguna pregunta? 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom de nou. Primer, voldria fer-li al senyor Quim 
Fàbregas dues preguntes sobre mobilitat.  
 
Bé, la primera potser és un prec, seria la regulació del trànsit a la zona de l’Illa Centre, 
sobretot en les hores punta. Perquè hi ha un trànsit de vehicles pesants entre els carrers 
Itàlia i Tomàs Vives que dificulta moltíssim la mobilitat a primera hora del matí i, a més, 
interfereix amb les sortides cap al poble i el trànsit que es dona a aquesta hora, sobretot 
de mobilitat escolar en aquella zona. Voldríem saber si seria possible que l’Ajuntament 
regulés d’alguna manera l’entrada de camions, sobretot en aquelles hores perquè 
realment pensem que generen un col·lapse al centre del poble a primera hora del matí.  
 
D’altra banda, també, demanar com a prec que les senyalitzacions que hi estan a tocar i 
senyalitzant el mercat de venda no sedentària dels dimarts es puguin retirar un cop acabi 
el mercat, perquè a vegades són quarts de cinc i encara hi ha els carrers tallats quan ja 
no hi ha venedors i això també implica un problema de mobilitat al centre del poble per 
nosaltres important.  
 
D’altar banda, a l’Alcaldia, el prec que, en un exercici de transparència, podem tenir 
també a les webs municipals, doncs, totes les memòries, totes les diagnosis de tots els 
plans que anem aprovant en aquest Ajuntament. No només perquè en tinguem 
coneixement els electes sinó perquè entenem que tota la ciutadania ha de tenir com a 
mínim la informació de quin és l’impacte real, amb indicadors quantitatius de les 
polítiques públiques que s’impulsen des del consistori.  
 
A la Neus Tallada, sobre el tema del Fakaló. Em sembla, pel que hem llegit per la web 
municipal, que de nou hi haurà d’haver sorteig perquè hi ha hagut una demanda de 
places per sobre de les places ofertes. Nosaltres ja vam fer un prec l’any passat per 
revisar aquest sistema d’atorgament de places. Entenem que: primer, hauríem de fer una 
preinscripció i en funció de la demanda poder d’aquesta manera planificar el Fakaló i així 
fer que ningú es quedés fora. Això és possible, ho fan a altres poblacions i ens agradaria 
que ho estudiéssiu perquè sembla que la dinàmica és la mateixa. Hi ha gent i famílies 
que es queden fora d’una oferta de lleure potent i de qualitat al poble.  
 
Igualment, no sé si és un tema de Salut Pública o de Joventut. Hem estat assabentats 
que el taller de cuina sense pares, que és un taller molt interessant que s’impulsa des de 
la Diputació de Barcelona, perquè els adolescents sàpiguen cuinar més enllà de l’horari 
en el qual no estan a l’escola, s’ha hagut de suspendre per manca d’inscrits, pel que 
sabem. Voldríem saber quines han estat les accions de difusió d’aquesta activitat? I 
potser el prec que els faríem és que impliquessin també els IES i els Batxillerats, perquè 
potser d’aquesta manera o fent in situ el taller a les escoles aconseguiríem fer arribar 
aquesta oferta d’un taller que està molt bé i que no l’hem aprofitat d’alguna manera en el 
nostre poble.  
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També, al senyor Alfaro, fa gairebé un any vam estar aquí per unanimitat aprovant una 
moció sobre la sensibilització de les malalties que s’anomenen síndromes de 
sensibilització central i vam arribar a una sèrie d’acords que s’haurien de desenvolupar 
durant aquest any. Nosaltres voldríem saber quin ha estat el seguiment al consistori 
sobre els acords que es van aprovar en aquest consistori fa un any.  
 
I, d’altra banda també, la inclusió com a prec, també per al senyor Alfaro, la inclusió de la 
figura del pacient expert en la comissió de seguiment dels nous serveis de salut que 
s’han implementat al CAP d’Ocata. És una figura que recull al Pla català de salut i 
pensem que és important incorporar-la en aquest espai de participació que hem engegat. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 

Gràcies, senyor alcalde. Llegiré algunes de les preguntes que ja he passat al senyor 
secretari.  

 
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor 
Màxim Fàbregas només llegeix les números 2 , 4 i 5. 
 
1. En el Ple del mes de març vàrem demanar al Govern quines havien estat totes i 
cadascuna de les despeses, bàsicament degudes a procediments judicials, que 
l’Ajuntament havia hagut d’afrontar relacionades amb el planejament corresponent al 
sector del camí del Mig i un informe exhaustiu en el qual consti l’import de cadascuna, el 
motiu i la data en la qual es va produir. 
 
En la resposta rebuda se’ns diu que s’està treballant en la recopilació de les dades i que 
se’ns faran arribar, tan aviat com se’n disposi.  
 
Ha passat un mes des de la demanda efectuada i no creiem que la relació demanada 
exigeixi un termini de temps tan llarg per poder respondre-hi, per la qual cosa demanem 
al regidor responsable d’Urbanisme que doni les instruccions necessàries perquè la 
informació demanada el més passat se’ns faci arribar al més aviat possible. 
 
2. Davant les nostres demandes reiterades d’exigir l’aprovació d’un protocol d’actuació 
per tal d’establir les accions a realitzar per abordar amb la màxima diligència i eficàcia els 
talls en el subministrament d’aigua potable que, amb major o menor freqüència, es 
produeixen al Masnou se’ns respon que el protocol que se segueix a dia d’avui no està 
aprovat, però que el Govern no té inconvenient a procedir a tramitar-ne l’aprovació i que 
el termini que es proposen per poder disposar del protocol és abans de l’estiu. 
 
A la vista d’aquesta resposta, demanem al Govern que si la competència per a 
l’aprovació de la proposta de protocol és del Ple, aquesta sigui presentada al Ple del mes 
de maig i que, si la competència és de la Junta de Govern, la proposta sigui portada a la 
Junta de Govern abans de finals del mes de maig i que, prèviament, aquesta proposta 
hagi estat informada per la Comissió Informativa de Territori. 
 
3. En resposta a una pregunta efectuada el mes passat en la qual preguntàvem al Govern 
quines havien estat les respostes als escrits rebuts de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya informant l’Ajuntament que podia exercir el dret de tempteig i retracte per a 
l’adquisició d’habitatges en propietat d’entitats financeres o fons d’inversió, se’ns diu que 
no es van contestar cap de les dues comunicacions. 
 
Preguntem al Govern quines van ser les raons que van motivar aquesta manca de 
resposta i li demanem que, de manera urgent, s’adreci per escrit a l’AHC per preguntar si, 
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a dia d’avui, té coneixement de si sobre els dos habitatges als quals es referien en els 
seus comunicats anteriors, o sobre d’altres habitatges, es pot exercir el dret esmentat i 
que faci arribar una còpia d’aquest escrit als diferents grups municipals del Consistori. 
 
4. En relació amb l’expedient obert en resposta a les denúncies dels veïns del sector del 
c/ Segarra, 5, 7, 9 i 11 sobre l’estat en què es trobaven fa aproximadament 1 any unes 
obres sense finalitzar i vistes les novetats de la Policia Local i de l’aparellador municipal, 
preguntem al Govern quines van ser les raons per les quals, tot i que la situació quant als 
tancaments de seguretat i quant a la presència de rosegadors continuava incomplint la 
normativa urbanística i la sanitària, a la demanda feta per l’empresa que va realitzar les 
obres que li fos atorgada una pròrroga o una paralització de la comunicació prèvia a la 
resposta de l’Ajuntament va ser acordar l’arxiu de l’expedient. 
 
5. En relació amb el mateix tema, demanem al Govern que encarregui als serveis tècnics 
municipals la revisió de la situació actual de la zona i que, si en virtut de l’informi que 
emetin, es creu adient l’obertura d’un expedient a l’empresa, es procedeixi a obrir-lo al 
més aviat possible i que faci arribar una còpia al nostre grup municipal de l’escrit que 
s’adreci a l’empresa. 
 
6. Hem observat que, a la porta de l’edifici situat a Roger de Flor, 33, apareixen diverses 
fotocòpies de llicències d’obres atorgades per l’Ajuntament. Preguntem al Govern 
quantes inspeccions han realitzat de cadascuna de les obres que s’hi estan realitzant i li 
demanem que ens faci arribar còpia dels informes redactats pels serveis tècnics 
municipals amb motiu de les inspeccions efectuades. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 

I, per últim, en relació amb el Pla director de clavegueram, del qual no dic infinites, perquè 
infinites són moltes ocasions, hem demanat al Govern i a l’alcalde concretament que el 
posi a aprovació. L’última resposta que se’ns va donar és que el Pla director de 
clavegueram el teníem, ja ho sabem, des de l’any 2011, però que s’havien detectat 
algunes mancances o algunes qüestions que s’havien de corregir i nosaltres demanem 
que, ara que tenim la plantilla pràcticament completa pel que fa referència als serveis 
tècnics municipals, se’ls encarregui amb urgència les tasques de revisions i que el Pla 
director de clavegueram es porti a aprovació inicial abans de finals del mes de juliol 
d’enguany. Ja donem un termini que creiem que és raonable. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP, alguna pregunta? Senyor Fontcuberta, té la paraula. 
 
El Sr. Joan Fontcuberta 
 
Hola, bona nit a tothom. Senyor alcalde, gràcies. La meva pregunta és referent al que ha 
contestat el senyor Quim Fàbregas, que m’ha parlat de costes, 3.000 €, que ens va costar 
com a màxim ens ha costat? Ens pot costar com a màxim, i el principal quan va ser? 
53.000 € van ser? O sigui, el tema de l’Aragó portem gastats 53 més possibles 3 més un 
altre contenciós que ens ha posat, que no sabem què passarà. Vull dir, jo, la primera 
vegada que vam parlar d’aquest tema vaig intentar o vaig dir fins i tot vaig proposar que si 
volíeu es podia arribar, es podia gestionar un acord. Crec que ha sigut una demanada al 
darrera de l’altra o un contenciós, un darrere l’altre i que no està arreglat el problema, 
perquè encara estem igual. Vull dir això, han passat tres anys i escaig, aquest és un 
problema que jo crec que hem d’agafar pel coll i acabar-ho ja. Aquest és un tema.  
 
Després, voldria saber, perquè alguns veïns m’han dit, no sé si és veritat o no és veritat, 
per això pregunto, el tema del parc de Bell Resguard s’ha fet alguna cosa? Perquè van 
estar aquí unes senyores que ens van dir..., bé, van demanar una sèrie de millores que 
no s’han fet, segons m’han dit. Vull dir, no ho sé, si per part de l’Ajuntament s’ha fet 
alguna cosa, perquè tampoc tenim informació.  
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I també m’han dit avui que el parc de Can Targa, a baix, no hi ha aigua potable a les 
fonts. Suposo que és mentre durin les obres. Bé, això és tot i moltes gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Parodi. 
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Sí, gràcies. Si nosaltres ja hem preguntat diverses vegades sobre la temperatura en el 
mercat i sempre ens diuen el mateix, que si la temperatura és l’adequada, que si és la 
que marca la Generalitat; però bé, en principi no sé, no es pot continuar amagant un 
problema en una instal·lació nova. No sé si és que no volen reconèixer que hi és, el 
problema, i exigir responsabilitats a qui va dissenyar la instal·lació, perquè al cap i a la fi 
s’acabarà la garantia i la reparació correrà a càrrec de l’Ajuntament. Avui estaven a més 
de 23º C. Si us plau, assumeixin la seva responsabilitat i donin una solució als 
treballadors i als usuaris del mercat. Gràcies. 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Continuem. Senyor Matas, té la paraula. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, abans volia fer una intervenció, perquè hi ha una pregunta que vaig presentar per 
escrit el mes passat que ha estat resposta parcialment. És una resposta referent a Roger 
de Flor, 33, que s’ha respòs per part d’Habitatge. El senyor Albert Alfaro sí que ho ha 
respost, però entenc que hi ha una part que és d’Urbanisme que no han donat resposta. 
En aquest sentit, la pregunta és que novament a Roger de Flor, 33 s’estan duent a terme 
reformes de diversos pisos.  
 
Tenint en compte que, l’agost de 2017, nosaltres encara estàvem al Govern, es van 
aturar dues reformes, preguntem al govern com és que es permeten aquestes noves 
obres. Les que hi havia actualment. Ara sí que ho han aconseguit, ho ha aturat, però més 
que res que s’han permès aquestes obres. Sabent que va en contra de la normativa 
vigent que es facin reformes un a un dels pisos per saltar-se l’obligació de fer un projecte 
renovat de rehabilitació de la finca, motiu que els hauria de portar a paralitzar els treballs 
fins que ho presentessin. Per què no ho han exigit?  
 
A més, un dels contenidors d’aquestes obres ha fet malbé la vorera contrària, que està 
molt malmesa i a punt d’ensorrar-se, ja que coincideix amb un embornal. Diguéssim que 
és davant d’una botiga de telefonia, és molt perillós tal com està. Què han fet per 
sol·licitar-ne la reparació? I això són les preguntes que no han respòs. I la següent part, 
que era d’habitatge, sí que està respost, però aquest tema no. Per tant, això vindria a 
compte del mes anterior. 
 
Per a aquest mes, l’encàrrec és saber, no sé si va dirigit directament a Rendes o a 
Serveis Socials, que són els ajuts de l’IBI del 2017, que tenim entès que no s’han resolt. 
Per tant, estem al mes d’abril, quan es pensa resoldre? Perquè, a més a més, avui volíem 
portar els ajuts del 2018, que han retirat aquest punt i, per tant, també és una mica 
estrany portar el 2018, quan encara no s’ha fet la liquidació o no s’ha donat els ajuts del 
2017. Res més. 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Senyor López, té la paraula. 
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El Sr. Romà López 
 
Sí, bona nit a tothom. Jo tinc un prec. I és que al Ple passat vam dir que no teníem la 
notícia del web municipal que deia que l’Equip de Govern no aplicava l’augment de tarifa 
de l’aigua. I en la resposta que hem rebut de l’Equip de Govern, encara entenem menys 
la notícia, ja que se’ns ha informat que al no portar una proposta respecte al plenari, 
l’Ajuntament va incórrer en silenci administratiu i SOREA va presentar una sol·licitud 
d’augment de tarifa a la comissió de preus no tenint encara la resolució. Val a dir que 
també se’ns informa que en l’anterior sol·licitud d’augment de tarifa que va proposar 
SOREA i que es va portar a proposta a plenari rebutjant-la i congelant-la al novembre de 
2017, SOREA va acudir després a la comissió de preus i aquesta va rebutjar l’acord. 
Perdó, va rebutjar la sol·licitud de SOREA.  
 
Per tot, queda clar que si l’Equip de Govern el que volia era que no s’apliqués l’augment 
de la tarifa, l’actuació escaient hagués estat la de portar una proposta a plenari rebutjant 
la pujada i la comissió de preus ja hagués decidit, com va passar en la proposta de 
plenari de novembre de 2017, i no la de deixar passar els dies, incórrer en el silenci 
administratiu i que una situació normal ens hagués abocat, tal com ens va dir el mateix 
Equip de Govern i els habilitats a la Comissió Informativa de territori, a una pujada de la 
tarifa.  
 
Sí que és veritat que a posteriori que l’Ajuntament del Masnou incorregués en silenci 
administratiu i SOREA portés a la comissió de preus l’augment de la tarifa han ocorregut 
una sèrie de fets que estan canviant el panorama. A finals de febrer, el Tribunal Suprem 
va ratificar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la qual 
declarava nul el procediment d’adjudicació de l’empresa Aigües Ter Llobregat i l’Agència 
Catalana de l’Aigua ha suspès l’augment de l’11,8 % de la tarifa en alta de l’aigua, decisió 
que queda supeditada al fet que sigui aprovada pel Consell de Ministres espanyol per 
aplicació de l’article 155. De ser així, l’augment quedaria suspès i a la comissió de preus 
es rebutjaria la sol·licitud de SOREA. El que ha passat realment dista de la notícia 
esmentada i, per tant, demanem una rectificació de la notícia al web municipal, a El 
Masnou Viu i també si s’ha publicat a altres revistes, explicant els fets tal com estan 
succeint.  
 
Aprofitant l’avinentesa de ratificació, també s’hauria de ratificar que la notícia esmenta 
que la mesura aplicada per l’ACA encariria gairebé un 12 % el rebut dels consumidors. 
No sent així, ja que l’increment de la tarifa de l’aigua en alta era d’un 11,88 % però la 
proposta que feia SOREA per augmentar la tarifa de l’aigua als masnovins era un 5,72 % 
i la proposta que va portar l’Equip de Govern a plenari el mes de gener per urgència, que 
després va retirar al mateix plenari, proposava una pujada de tarifa del 5,34 %. Moltes 
gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Garcia, té preguntes? 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Bona nit de nou.  
 
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor 
Eduard Garcia només llegeix les números 1, 5 i 6. 
 
1. EI primer és un prec dirigit a I’alcalde. EI nostre Grup municipal veu amb preocupació 
la deriva que ha pres el Govern en relació amb les respostes formulades pel nostre Grup. 
Deriva que es tradueix en què les respostes que ens dona el seu equip, o són vagues, o 
directament no donen resposta a les preguntes formulades. Donat que I’aIcaIde valida i, 
per tant, revisa totes les respostes abans de ser trameses a I’oposició, demanaríem que 
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d’ara en endavant es vetlli per tal que les respostes donades s’ajustin a la pregunta 
realitzada. 
 
2. Així, doncs, i respecte de les obres a realitzar a I’estació d’Ocata, demanaríem el que 
ja vam demanar el mes passat i ha quedat sense resposta: 
 
Agrairíem que ens fessin arribar un calendari aproximat on constés la previsió d'inici de 
les obres, durada i data prevista de finalització. De la mateixa manera, ens agradaria 
saber si aquestes obres poden tenir afectacions sobre alguns dels establiments que 
s’ubiquen a la seva aIçada al camí Ral, tant pel que fa a les seves instal·lacions com a la 
seva activitat. 
 
3. Respecte a la pregunta formulada a la regidora de RH en relació amb la situació que 
s’ha produït al Departament d’Urbanisme i Obres, on no s’ha pogut cobrir la jubilació d’un 
aparellador per la inexistència d’una borsa, reincidim en les preguntes realitzades i que 
no s’han contestat: 
 
Creu que la Regidoria de RH, sota la seva direcció, ha actuat amb responsabilitat i 
diligència, en haver tardat 4 anys per convocar un procediment que permetés cobrir una 
possible baixa de l’única plaça d'apareIIador amb què comptava I’Ajuntament? No creu 
que aquesta problemàtica que ara es genera s’hagués pogut evitar fàcilment? 
 
4. Quant a les preguntes formulades sobre les obres que s’estan duent a terme a 
I’immoble de Roger de Flor, 33, demanem també que es doni resposta a les múltiples 
preguntes que es van formular i que no s’han respost, en relació amb la llicència d’obres, 
la reclamació dels danys produïts a la vorera per la constructora que porta a terme les 
obres, i sobre si té per vostès més prioritat la iniciativa privada que la preocupació pels 
seus habitatges dels Ilogaters de I’immobIe. 
 
5. En la Junta de Govern del passat 15 de març, es va aprovar la tercera modificació de 
la Ilicència d’obres majors per a la construcció d’un conjunt de 6 edificis plurifamiliars en 
volumetria definida, format per 150 habitatges, locals comercials, gran comerç, places 
d'aparcament i trasters, urbanització de plaça pública i construcció d'aparcament públic a 
la parcel·la situada entre els carrers d’Itàlia, de Roger de Flor, de Flos i Calcat i de Pintor 
Domènech Farré, expedient 78/17. 
 
Fruit d’aquesta aprovació, es construeixen 5 habitatges més dels previstos inicialment, 
passant de 145 a 150 habitatges, i el bloc 1 guanya 63 cm d’aIçada respecte a la Ilicència 
inicial. 
 
Fent un repàs a la tramitació i diferents modificacions que s’han anat aprovat, veiem que 
cada modificació aprovada ha servit per anar regularitzant a la baixa I’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO), de tal manera que de la primera llicència, on 
I’ICIO era de 841.317,75 euros, s’ha passat als 764.623,55 euros arran de la modificació 
aprovada el passat 15 de març, havent anat I’Ajuntament practicant liquidacions a favor 
del promotor, deixant d’ingressar I’Ajuntament 76.694,20 euros per aquest concepte. 
Tenint en compte que I’ICIO pren com a base per al pagament el pressupost de I’obra, i 
que amb aquesta darrera modificació s’augmenta el nombre de pisos a construir i l’aIçada 
d’un dels blocs, semblaria que el pressupost s’hauria d’incrementar i no disminuir. 
 
Així doncs, demanaríem que es revisés la llicència concedida inicialment, així com les 
modificacions posteriors, de les quals dues s’han aprovat fora de I’ordre del dia de la 
Junta de Govern i prèvia declaració d’urgència, i especialment l’última modificació 
aprovada, a fi i efecte de verificar que les liquidacions són correctes i que, efectivament, 
el pressupost de I’obra s’ha vist reduït, i se’ns informi del resultat de dites revisions. 
 
6. EI passat 20 de març, la Federació de Municipis de Catalunya anunciava que sota el 
marc de la iniciativa Wifi4EU s'obria el termini d’inscripció per rebre finançament de la UE 
per instal·lar wifi en els espais públics. Aquesta iniciativa ofereix bons per un valor de 
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15.000 euros als municipis que instal·lin wifi en els seus espais públics, com ara 
biblioteques, museus, parcs o places. Ens agradaria saber si s’ha sol·licitat i s’ha procedit 
a la inscripció del nostre Ajuntament per rebre aquesta subvenció. Cas que no s’hagi fet, 
convidaríem I’Equip de Govern a presentar la sol licitud corresponent. 
 
Per últim, referent a la fira comercial i gastronòmica, que ha de tenir lloc el proper mes de 
maig, hem vist en els últims dies dos decrets, en un dels quals s’ampliaven els terminis 
per presentar, diguem, per ocupar els estands i semblaria que amb aquesta ampliació de 
terminis es modificaven també els criteris d’accés. En l’últim decret que hem vist, 
semblaria, diem semblaria perquè no els acabem d’entendre i per això demanem la 
informació, doncs semblaria que tot i això els estands no estaran plenament ocupats o 
que no s’ompliran tots els estands previstos inicialment. Per tant, demanaríem informació 
sobre el que ha passat i la situació actual de la fira que ha de tenir lloc el proper més pel 
que fa especialment a l’ocupació dels estands previstos. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Garcia. Doncs passaríem a respostes per part dels membres de 
govern. Senyor Alfaro. 
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Gràcies, senyor alcalde. Volia respondre unes quantes preguntes. Les que quedin per 
respondre o algunes les ampliaré per escrit. Primerament, a la pregunta que ha fet 
l’Ernest Suñé, referent a la campanya de les xapes i de l’ampolla per netejar els orins, és 
una campanya que va relacionada amb la nova ordenança que es va aprovar l’any passat 
en la qual els propietaris de gossos estan obligats a portar un xapa identificativa en els 
animals, la de l’Ajuntament o una de similar, i ho específica en l’ordenança i, per tant, 
hem procedit també, a l’hora de fer aquesta campanya, a entregar aquestes xapes a 
partir de la base de dades del cens municipal, tal com consta en aquesta campanya. 
 
En relació amb les preguntes que ha fet l’Elena Crespo, el tema del cost de la campanya 
li enviarem per escrit. 
 
En referència a les preguntes que ha fet l’Elena Crespo, sí que és cert que el taller cuina 
sense pares s’ha hagut de posposar per trobar una nova data en la qual hi hagi un 
nombre de preinscripcions superiors, que en teníem unes cinc, d’inscripcions. I, per tant, 
agafem aquest suggeriment i també farem la difusió corresponent, malgrat que estava 
incorporat a la Setmana de la Salut es va fer un reforç comunicatiu, però agafem el 
suggeriment i reforçarem també en els IES i en els altres centres educatius.  
 
Pel que fa al que ha comentat del pacient expert, doncs agafem el suggeriment i ho 
estudiarem per tal d’aplicar-ho en relació amb aquesta temàtica i en el que seria el grup 
de seguiment dels nous serveis del CAP d’Ocata. Per la meva banda ja estaria. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Tallada. 
 
La Sra. Neus Tallada 
 
Jo voldria donar resposta al Federico i dir-li que fa quinze dies hem fet l’última comissió 
de festes i és en la comissió que hem recollit les fitxes d’activitats que ens faciliten les 
entitats i amb aquestes fitxes que ens han facilitant i la programació pròpia que fem des 
de l’Ajuntament estem elaborant tot el calendari. Les hores de la propera comissió sí que 
ja es farà pública tota la grella d’actes i contractacions.  
 
I a l’Elena, li donarem la resposta per escrit per facilitar-li les dates exactes d’inscrits, el 
sorteig i tot el relatiu al Fakaló. 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2018000006  19 d´abril de 2018 

 

53 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. senyor Quim Fàbregas.  
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. En relació amb el suggeriment o la demanda que ha fet la 
senyora Mònica González del plec de condicions del servei de jardineria actual, doncs li 
farem arribar el plec perquè el pugui revisar si ho creu oportú.  
 
En relació amb l’Elena, que comentava que la senyalització del mercadet que es retira 
massa tard i, per tant, hi ha una estona al migdia que hi ha la senyalització però que, en 
canvi, ja no hi ha les paredes i ja està feta la neteja, volia comentar que mirarem de 
coordinar millor la finalització de la neteja amb la retirada de la senyalització. També volia 
comentar que està previst, espero que en breu, canviar la senyalització perquè ens 
trobem que amb l’actual, de tant en tant, hi ha gent que es cola amb vehicles a dins del 
mercadet quan el mercadet està en funcionament i mirarem de posar pilones extraïbles 
en diversos punts per evitar que aquesta situació es produeixi.  
 
I en relació amb el que comentava vostè del Fakaló, no sé si també li interessen les 
dades del campus esportiu o no. Bé, doncs també li farem arribar per escrit, de tota 
manera, el suggeriment que feia de dimensionar el servei en funció de les preinscripcions 
volia comentar-li que cada any el nombre de preinscripcions, diguem-ne, hi ha molta gent 
que es preinscriu però a l’hora que toca matricular o inscriure no ho fa. Ho fa 
preventivament per si no m’entra en un casal d’aquí o d’allà però hi ha..., però hi ha... si, 
per exemple, per dir-ho d’alguna manera a la segona quinzena d’aquest any d’aquest 
proper estiu, en el campus esportiu s’han preinscrit 220 persones per 180 places, però 
estem segurs que entraran tots. Tots els que vulguin entrar entraran, això vol dir que hi 
haurà més de 40 persones que s’han preinscrit però no s’inscriuran, amb la qual cosa 
dimensionar un servei en funció de la preinscripció és bastant complicat, perquè faries 
una dimensió que després, a l’hora de la veritat, no et serviria. Perquè dimensionaries per 
220 però en tindries 180 i, per tant, seria bastant complicat.  
 
En relació amb el tema de Can Targa, volia comentar que ahir van començar les 
instal·lacions dels jocs infantils que s’han de renovar allà i que la màquina que hi està 
treballant ha trencat el tub d’aigua i, per tant, s’ha quedat sense aigua la font que hi ha, 
però està previst arranjar-la abans que finalitzi l’obra, que més o menys pot durar 8 o 10 
dies.  
 
En relació amb les temperatures del mercat és un tema recorrent, però recordo que, 
diguem-ne, hi ha una normativa que intentem complir i, en concret, per edificis de públic 
en concurrència la temperatura que fixa la Generalitat és de 26 graus. I a partir d’aquí tot 
el que estigui per sota és una temperatura que en període de calor, diguem-ne, és 
adequada. 
 
En canvi, a l’hivern la temperatura, quan fa fred la temperatura no pot ser superior als 21 i 
això és la normativa i és el que intentem complir. De tota manera, volia comentar que en 
el mercat hi ha de l’ordre de 9 sondes que controlen la temperatura i tenim la temperatura 
en 9 llocs diferents del mercat i, a més, aquest any hem comprat una sonda portàtil per si 
hem de posar la sonda en algun lloc concret, perquè a vegades ens diuen que bé, que sí, 
que les sondes estan allà però el lloc on fa calor és aquí. Doncs bé, hem comprat una 
sonda portàtil per portar-la en el lloc on d’això. Bàsicament això i les que no he donat 
resposta oralment ho faré per escrit. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Plana. 
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El Sr. Ricard Plana 
 
Gràcies, senyor alcalde. Per la referència que fèiem a la construcció dels correcans i si hi 
ha algun tipus de normativa, etc. i tal. Es parla de construcció i després de manteniment. 
Jo responc més des del punt de vista de construcció. Que jo sàpiga, per descomptat, aquí 
al Masnou no tenim uns criteris establerts, crec que no hi ha una normativa, diguem, que 
s’hagi de complir. Sí que és veritat que tenim una referència, almenys la que jo conec, 
que és l’Ajuntament de Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona sí que té un programa 
detallat de prescripcions que ells es volen posar. El resultat d’això, perquè entenguem, és 
que jo posaria dues dades. Va sortir fa poc, crec que l’Ajuntament, no sé si era de 
Barcelona, no sé si en aquests anys o el que li quedi de mandat, fa una inversió de 2 
milions d’euros per set correcans. Per posar-ho nosaltres dos milions d’euros és la 
inversió que fem en tot el municipi en un any i ells el faran amb set correcans. Per tant, 
surt aproximadament en uns 300.000 € per correcan i, és clar, els seus correcans, 
diguem, són d’estàndards més elevats que els nostres. Els nostres, perquè tinguem una 
idea, aquests tres nous que hem fet més l’ampliació dels altres dos ens hem gastat 
50.000 € pels cinc. Llavors, entenem que és una millora, diguem, abans de fet no eren ni 
correcans, eren pipicans, ara els hem augmentat com perquè almenys el gos sigui un 
espai d’esbarjo però aquesta és una mica els paràmetres en els quals ens belluguem. 
 
Després, pel tema de la Segarra. A veure, és un tema del Segarra que l’hem seguit, ens 
preocupa i que hem parlat. Hem parlat molt amb els veïns, per aquí en veig algun. A 
veure, quan va sortir el problema ja la primera cosa que es va posar sobre la taula és de 
qui era aquell espai. És veritat que hi ha opinions. Hi ha moments de la història que s’han 
de tractar d’una manera o d’una altra, però la posició dels tècnics de l’Ajuntament buscant 
documentació i tal és que no hi ha constància que aquest espai se cedís en el seu 
moment al municipi; per tant, el criteri que han fixat els tècnics és un espai privat.  
 
En el moment que és un espai privat el contenciós que tenen entre les comunitats de 
propietaris i l’empresa que va fer les obres és un afer privat en el qual nosaltres no hi 
podem intervenir. Fins i tot, encara que volguéssim per intentar donar un cop de mà. A 
partir d’aquí, amb els veïns se’ls ha fet un parell de propostes perquè entenem que la 
situació no és fàcil.  
 
La primera proposta va ser: nosaltres podem actuar d’ofici ni que sigui en un espai privat, 
abans parlàvem de la neteja dels solars i tal. I dic nosaltres podríem entrar allà i com a 
Ajuntament solucionar-ho, d’acord. El problema que planteja això i ho saps molt bé és 
que, automàticament, i també ha sortit a la conversa d’abans que teníeu, és que 
l’Ajuntament ha de generar una factura i aquesta factura, amb el criteri que té 
l’Ajuntament que és un espai privat l’hauria de dirigir als veïns. És evident que els veïns 
tenen un contenciós amb l’empresa i entenc que si el guanyessin també aquesta factura 
la posarien, però també hi ha el risc que no la paguin i al final l’Ajuntament no tingui més 
obligació que generar aquesta factura.  
 
L’altra opció que se’ls ha donat, que jo diria que era la que majoritàriament en una reunió 
que van fer allà, als Vienesos, de tots els veïns, era la que tenia potser més quòrum, era 
la següent: que era ja que ells o molts dels veïns o alguns dels veïns consideraven que 
allò ja era un terreny de l’Ajuntament, el que se’ls va proposar és que ho cedissin. És a 
dir, si hi ha un document en el qual ells ens cedeixen l’espai nosaltres podrem entrar i 
arranjar tot el que faci falta. Això és la proposta que jo crec que va tenir més acceptació. 
El que passa és que a l’última reunió, com ells també estan en el contenciós amb 
l’empresa, sembla que els seus advocats els han dit que els interessa més primer 
solucionar el contenciós abans de fer aquesta cessió de l’espai a l’Ajuntament. Llavors, jo 
crec que està més o menys tot parlat, les opcions i tal, però és un tema que nosaltres en 
el moment que podem rebre aquest espai ens hi entrarem de seguida i ho posarem en 
ordre. Això és el que s’ha parlat amb els veïns.  
 
I, després, pel que em deies tu, Jordi, no sé els expedients ara de memòria, evidentment 
no sé com està. Crec que estem al dia, però ja t’ho miraré i, en tot cas, ho comentarem. 
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Sí que hi ha un tema que és la idea aquesta que proposes que la suma d’intervencions, 
diguem, genera una intervenció més gran. A veure, el criteri perquè sigui una tramitació o 
una altra, des d’un assabentat a una obra major, no depèn de l’import sinó que depèn del 
tipus d’obra. És a dir, tu podries canviar els mobles de la cuina i posar uns mobles de 
súper luxe i gastar-te 2 milions d’euros en els mobles i seguiria sent un assabentat 
perquè canvies els mobles. Tu podries agafar en l’edifici i posar un petit dentell per 
eixamplar el passadís i potser necessitaries una obra major. O sigui, que jo crec que el 
tema no és la suma de petits fragants, sinó que és el tipus d’obra, és el que es pot 
considerar un fraccionament o no. Entenc que seria si per canviar un dentell o una part 
estructural ells haguessin dit “no demano un permís només per picar el guix. No, demano 
un permís només per fer el morter”, això sí que ho seria però no el tipus d’obres. I em 
sembla que res més. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyora Folch. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Per donar dues breus respostes al senyor Garcia respecte a la subvenció que atorga per 
tenir wifi als espais públics o a certs espais públics. Volia dir-li que sí, que el dia 20 de 
març va ser el període en què s’havia d’inscriure tots els ens locals del territori espanyol 
en aquesta subvenció. La inscripció, com deia, és del dia 20 de març i ens hi vam 
inscriure. Ara falta fer la sol·licitud, és a dir, és cert que donen uns bonus de 15.000 €, 
però donen un màxim de 80 bonus per país. Això vol dir 80 ajuntaments en total i 
qualsevol organisme públic s’hi pot afegir.  
 
Aquesta subvenció, per apuntar-se és el proper dia 15 de maig, per tant els 80 primers 
municipis que entrin o complementin una sèrie d’informació que no sabem quina és, 
perquè la diran el mateix dia 15 de maig, i tramitin tota la sol·licitud, els 80 primers seran 
els que podran optar a aquests bonus per instal·lar aquest tipus de wifi. En principi, no és 
que sigui prova pilot, però és el primer any que es fa aquest tipus de posada en marxa i 
entenem que progressivament i anualment aniran incorporant altres municipis d’arreu que 
hagin quedat fora d’aquests 80; perquè ja li dic que són 80 bonus exclusivament i per any 
i per país.  
 
I respecte al comentari o la pregunta que em feia respecte al període d’ampliació de la 
fira, volia dir-li que enguany, en ser el primer any que l’Ajuntament ha organitzat la fira, 
vam ser, potser, vam pecar de previsió i el que vam voler fer és un primer període de 
preinscripció perquè s’hi poguessin apuntar i que no tinguéssim més oferta o més 
demanda de l’oferta que podíem donar. Vist que acabava i que havia estat molt curt el 
període que havíem donat i que els comerços ens manifestaven que tenien la intenció, 
que s’ho estaven pensant i que preferien tenir més termini per presentar-se i donat que 
encara hi havia parades per ocupar, vam decidir ampliar aquest termini. En aquest 
moment, aquest matí he preguntat, crec que estem sobre un 80-85 % d’ocupació de les 
parades. De totes maneres, se li lliurarà la informació que complementa, que ara li dic. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Em sembla que hi ha tres breus observacions. Senyor Suñé, senyora 
Parodi i senyor Màxim. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, alcalde. Jo, era respecte a la resposta verbal que m’ha fet el senyor Alfaro a la 
pregunta. Jo vull agrair l’esforç de donar resposta, però vull que quedi palès que no m’he 
sentit respost respecte al tema de la Llei orgànica de protecció de dades. Entenc que ell 
ha fet una explicació breu de l’origen i l’accepto, però nosaltres creiem que potser l’ús de 
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les bases de dades no s’hi ajustaria. En tot cas, abans de fer judicis de valor el que volem 
és fer la consulta i volem la resposta. D’acord, gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyora Parodi, breument. 
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Gràcies. Perdoni que insisteixi, però no veig lògic que sigui la mateixa temperatura per 
tots els edificis públics, ja que suposo que dependrà de la situació i de l’estructura de 
l’edifici. Li agrairia que, si us plau, crec que l’Ajuntament ha de tenir autonomia per 
decidir, per veure aquestes coses. Perquè 26 graus de temperatura crec que és molt 
elevat. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Màxim Fàbregas, per tancar. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, respecte a la resposta del senyor Ricard Plana, en relació amb el tema del carrer 
Segarra, jo crec que a les dues opcions que vostè ha esmentat se li pot afegir una 
tercera. I és tenint en compte que l’Ajuntament a qui va donar llicència d’obres és una 
empresa que just som 24 i a qui va requerir perquè una de les obres es va paralitzar 
mantingués les obres amb la senyalització correcta i amb l’estat que impedís el perill pels 
veïns i les veïnes; la tercera possibilitat, que jo crec que és la que s’ha de dur a terme ara 
mentre les dues primeres no sigui executiva, és la que hem demanat en la nostra 
demanda. Que els serveis tècnics inspeccionin la situació actual d’aquella zona i que si 
és comprovat, per la raó que sigui, que la senyalització no és correcta o les mesures que 
es van prendre per evitar possibles desgràcies o presència de rosegadors es requereix a 
l’empresa que és qui va fer les obres i qui va demanar la llicència a l’Ajuntament. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla, abans de passar al bloc de mocions, faríem una breu 
parada tècnica, màxim cinc minuts. Els sembla bé? Cinc minuts.  
 
A proposta de la presidència, es fa un recés de cinc minuts. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Reprendríem el Ple si us plau, aniríem al punt 17.  
 
17. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre la prevenció i atenció de 
les drogodependències al Masnou 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. La moció que passaré a llegir incorpora el contingut de les 
esmenes pactades amb ERC i la CUP i el seu redactat inicial va estar elaborat pel nostre 
Grup municipal, com passa en totes elles, però en aquest cas concret va comptar amb el 
suport d’una companya de la coalició que és familiar d’una persona drogodependent. 
 
I, perquè creiem que la col·laboració de les famílies d’aquestes persones és 
imprescindible per aconseguir que el Pla que es redacti reculli les seves sensibilitats i les 
actuacions adreçades a afrontar la problemàtica que pateixen en la nostra moció, 
demanem que aquestes famílies es tinguin en compte en un dels punts de les propostes 
d’acord. Passo a la lectura. 
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El Sr. Màxim Fàbregas llegeix la moció següent: 
 
“El 22 de desembre de 2009 l’Ajuntament del Masnou va aprovar, per unanimitat, 
l'elaboració del Pla local de prevenció de drogodependències del Masnou i l'aprovació, 
creació i composició de la comissió política de seguiment. 
 
Finalitzats els treballs de redacció, el 19 de maig de 2011 i el 22 d’abril de 2015, el Ple de 
l’Ajuntament del Masnou va aprovar, per unanimitat, el I Pla municipal de prevenció de 
drogodependències 2010-2014 i el II Pla municipal de prevenció de drogodependències 
2015-2019, respectivament.  
 
Tots dos plans van néixer amb la mateixa voluntat: respondre a la necessitat del Masnou 
de reduir els problemes relacionats amb les drogues des d’un abordatge preventiu, a 
partir de la corresponsabilitat dels diferents actors socials, organitzacions i institucions en 
la resposta als problemes relacionats amb el consum de drogues al Masnou. 
 
Avui, 8 anys després, el Pla municipal de prevenció de drogodependències ha aconseguit 
una bona part dels objectius proposats i, en aquest sentit, les actuacions realitzades han 
estat valorades positivament, tant pels agents que les han desenvolupat com per les 
persones a les quals s’han adreçat. 
 
I avui, quan el II Pla municipal de prevenció de drogodependències s’acosta a la fi de la 
seva vigència, ICV-EUiA creu que ha arribat l’hora d’afrontar un repte més ambiciós: 
Incorporar, a les actuacions destinades a la prevenció de les drogodependències, altres 
actuacions relacionades amb l’atenció a les persones drogodependents i les seves 
famílies. 
 
És per això que creiem necessari que, en relació a les drogodependències, el nou pla 
municipal que es redacti inclogui tots dos aspectes, la prevenció i l’atenció a la 
drogodependència i que, per tant, aquest nou pla sigui un Pla municipal de prevenció i 
atenció a les drogodependències.  
 
Les competències municipals en matèria d’atenció a les persones drogodependents i les 
seves famílies són molt limitades i, per aquesta raó i per tal d’oferir un Pla integral en 
relació a les drogodependències, serà necessari vincular i incorporar els diferents agents i 
organismes oferidors de serveis en aquesta matèria.  
 
És per això que la posada en marxa al CAP d’Ocata dels serveis del CAS (Centre 
d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències) serà positiva a l’hora de millorar els 
canals de comunicació en relació a l’atenció a les persones drogodependents del municipi 
i de realització de polítiques de prevenció.  
 
Per tant, creiem de vital importància que en el proper Pla municipal s’incloguin les accions 
i els mecanismes corresponents que li donin les característiques d’un Pla integral de 
Drogodependències: des de la prevenció en matèria de drogodependències, centrada en 
l’etapa educativa dels nostres joves i infants, fins a l’atenció a les persones 
drogodependents i les seves famílies i la seva reinserció en la vida social i comunitària, 
fugint i lluitant enfront els estigmes i els prejudicis.  
 
A la vegada, i mentre aquest nou pla no sigui vigent, ICV-EUIA creu imprescindible que, 
en el marc del Pla vigent i dins la proposta del Pla d’accions, a més d’actuacions de 
prevenció, s’incorporin d’altres accions destinades a atendre les persones 
drogodependents i les seves famílies, que en la concreció d’aquestes accions participin 
persones afectades i també especialistes en matèria d’atenció a persones 
drogodependents i que, si escau, s’ampliï el pressupost de Salut Pública destinat a 
treballar en l’àmbit de les drogodependències. 
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L’actual situació en matèria d’addiccions obliga a desenvolupar actuacions i polítiques 
cada cop més integrals i transversals per tal d’oferir les solucions més eficients a la 
complexitat d’aquestes problemàtiques.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar el govern municipal a donar un pas endavant en les actuacions 
relacionades amb les drogodependències, iniciant els treballs destinats a l’elaboració 
d’una proposta de Pla municipal de prevenció i atenció de les drogodependències del 
Masnou 2020-2024 que es sotmeti a debat del Ple municipal abans de la fi del primer 
trimestre de l’any 2019. 
 
Segon.- Instar el govern municipal a, en el marc del Pla i mentre no s’hagi aprovat el nou 
Pla municipal de prevenció i atenció de les drogodependències del Masnou, incorporar 
una proposta d’actuacions adreçades a l’atenció a les persones drogodependents i les 
seves famílies.  
 
La concreció d’aquesta proposta es realitzarà a partir de reunions ampliades del Grup 
Motor del pla amb representants de famílies de persones drogodependents del Masnou i 
amb especialistes en l’atenció de persones drogodependents.  
 
Tercer.- Portar a debat i aprovació al Ple de l’Ajuntament del Masnou, abans que finalitzi 
el primer semestre de l’any 2018, la proposta d’accions resultant de les reunions 
ampliades del Grup Motor en relació a l’atenció a les persones drogodependents i les 
seves famílies. 
 
Quart.- Instar el govern municipal a, si escau, presentar a l’aprovació del Ple una 
proposta de modificació del pressupost municipal de 2018 per tal de poder realitzar 
actuacions relacionades amb l’atenció a les persones dependents i les seves famílies al 
llarg de l’any 2018. 
 
Cinquè.- Insistir en la necessitat de fer visibles aquestes patologies i lluitar contra els 
estigmes que les rodegen, incorporant accions concretes com l’elaboració de campanyes 
i material propi. 

 
Sisè.- Fer públics aquests acords a través dels mitjans habituals de comunicació de 
l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. No hi ha cap esmena presentada a la moció? 
Hi ha alguna intervenció al respecte? No? Doncs passaríem... sí, senyora Blanch. 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Sí, per avançar que nosaltres ens abstindrem en aquesta moció, malgrat que compartim 
tots els acords. És perquè en la part expositiva es fa referència al CAS ubicat al CAP 
d’Ocata i, com recordaran, el nostre Grup va presentar un moció que no va prosperar en 
part on demanàvem l’estudi per ubicar-la, per donar-li una altra ubicació. Per tant, ens 
abstindrem.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna intervenció més? Sí, perdó, senyora Parodi.  
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La Sra. Stella Parodi 
 
Nosaltres ens abstindrem pel mateix motiu. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Alfaro. 
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Sí, primer de tot, vull agrair al Grup d’ICV-EUiA la proposta d’aquesta moció i haver parlat 
de forma basta i bastant llarga i contundent, els debats que hem tingut en relació amb la 
proposta de fer aquest nou Pla, en el qual esperem que en aquesta comissió tècnica que 
tenim pendent realitzar per parlar de les esmenes de Pla d’accions 2018, que portarem a 
terme aquesta reunió a principis d’aquest mes de maig per tal de començar a iniciar, en 
aquesta comissió tècnica també, els treballs per començar a preparar aquest nou pla 
2020-2024.  
 
Com ha comentat en la moció queda molt palès que les competències municipals són 
molt limitades en temes de l’atenció, però sí que creiem necessari, doncs, millorar 
protocols i la coordinació de diferents serveis i recursos i, com ha comentat en la moció el 
company Màxim Fàbregas, la proposta dels nous serveis del CAP d’Ocata poden millorar 
i poden ser un element clau per tal de millorar aquests protocols i aquestes noves 
campanyes que es podran oferir en relació amb la matèria drogodependències. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tancar el debat, senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Volem agrair als grups que votaran a favor de la moció el seu 
suport i, especialment, la disposició favorable que ha mostrat el Govern i, concretament, 
el regidor, el senyor Albert Alfaro.  
 
Tal com diu la moció, després d’anys de vigència del Pla municipal, el nostre Grup ha 
cregut necessari que el Masnou fes una passa endavant i que, al més aviat possible, a 
més de la prevenció també es desenvolupessin actuacions d’atenció a les 
drogodependències.  
 
És per això que vàrem presentar aquesta moció i, també és per això que una de les 
esmenes que vàrem presentar a la proposta de pressupost de 2018 va ser augmentar la 
partida destinada al Pla, amb la voluntat que aquest augment pressupostari es pogués 
destinar a programar actuacions d’atenció a la drogodependència en aquest mateix any 
2018. 
 
I és per la mateixa raó que confiem en què, si es presenta una proposta de modificació 
del pressupost de 2018, els mateixos grups que donaran suport a la moció també donin 
suport a l’ampliació d’aquesta partida. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passem a la votació d’aquesta moció d’ICV-EUiA. 
 
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor i 7 vots d’abstenció.  
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Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i C’s (2 regidors) s'abstenen. 
 
18. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre la municipalització del 
servei d'estacionament amb limitació horària al Masnou 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 

Gràcies, senyor alcalde. La moció que ara llegiré incorpora una modificació de la 
proposta d’acord primer, pactada entre el nostre Grup municipal i ERC. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas llegeix la moció següent: 
 
“D’acord amb les dades del contracte vigent que regula la seva prestació, el servei 
d’estacionament amb limitació horària de vehicles al Masnou consta de 834 places, de les 
quals 207 corresponen a zona blava i la resta, 627, corresponen a zona taronja. 
 
La gestió i explotació d’aquest servei va ser adjudicada, per decret d’alcaldia, a SABA 
APARCAMIENTOS, SA en data 9 d’agost de 2017 i el corresponent contracte va ser 
signat en data 31 d’agost de 2017. 
 
Tal i com s’estableix al contracte esmentat, la durada del contracte és de dos anys, a 
partir de l’1 de setembre de 2017, podent ser prorrogat fins a un màxim de dos anys més 
per acord exprés de la Junta de Govern Local i de SABA APARCAMIENTOS, SA. 
 
A finals d’any, i amb motiu del desenvolupament urbanístic d’Illa Centre, l’Ajuntament 
veurà incrementada la seva oferta d’aparcament públic en més de 150 places, que 
s’afegiran a les 834 actuals 
 
El passat 15 de febrer, el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció, 
presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA i que incorporava modificacions a proposta 
d’ERC-MÉS i PDeCAT, en la qual s’acordà dissenyar una nova oferta d’aparcament al 
municipi, que afavoreixi i prioritzi l’aparcament al carrer dels vehicles que paguin l’impost 
de circulació al Masnou front als que ho fan a d’altres municipis, i que aquesta nova oferta 
incorpori, si escau, la proposta d’establiment d’àrees verdes i/o taronja, així com la 
modificació i/o ampliació de les actuals àrees d’estacionament regulat. 
 
ICV-EUiA del Masnou reitera, un cop més, la seva aposta per la gestió pública dels 
serveis municipals, una aposta que consta per escrit en el programa electoral amb què 
vàrem presentar-nos a les eleccions i, per aquesta raó, creiem que ha arribat el moment 
de que l’Ajuntament passi a gestionar directament el servei d’estacionament amb limitació 
horària del Masnou i tenim el convenciment que la gestió directa del mateix serà 
beneficiosa tant per a la ciutadania com per al propi ajuntament. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar la voluntat per part de l’Ajuntament del Masnou d’estudiar la 
recuperació de la gestió pública i directa del servei d’estacionament amb limitació horària 
de vehicles al Masnou i iniciar els treballs no més tard del mes de maig de 2018. 
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Segon.- Instar l’alcalde del Masnou a encarregar, al Grup de Treball creat en aplicació de 
la moció sobre l’actualització de l’aparcament lliure i regulat al Masnou abans esmentada, 
l’elaboració d’un pla de treball i d’actuacions que haurà d’incloure, entre d’altres, la 
realització dels estudis tècnics i jurídico -econòmics que analitzin la viabilitat econòmica i 
financera de la gestió pública del servei d’estacionament amb limitació horària de vehicles 
al Masnou. 

 
Aquests tasques hauran d’estar finalitzades no més tard del 31 de desembre de 2018. 

 
Tercer.- Organitzar una audiència pública per presentar i exposar a la ciutadania els 
resultats del Grup de treball, per tal que siguin debatuts públicament i recollir les 
aportacions que se’n puguin resultar. 

 
Quart. Fer públics aquests acords a través dels mitjans habituals de comunicació de 
l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. No queda cap esmena respecte a la moció? Intervencions? Senyor De las 
Heras, si us plau. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Vull avançar que el nostre vot serà negatiu i comentaré les raons per les quals no estem 
d’acord en la forma que s’ha plantejar aquesta proposta, tal com l’ha explicat el ponent.  
 
Sigui la recuperació de la gestió pública i directa de tots els serveis que presta 
l’Ajuntament es refereix al fet que ara és pública i indirecta o sigui que està prestada per 
un servei de licitació. No hem de confondre els termes. És un clàssic, normalment dins 
l’esquerra intentar gestionar-ho tot amb els seus mitjans, és a dir, els que considera a 
priori o bé amagat però aquesta és la realitat és consideren millors que els que es puguin 
desenvolupar de forma externalitzada a través de terceres empreses. Això no és nou. 
Malgrat això, l’eficiència és un principi que, gestioni qui gestioni, beneficia el ciutadà i 
arriba allà on no arriben les competències o els recursos municipals, com podria ser el 
cas d’aquesta en el moment que es va licitar. I la nostra preocupació com a Ajuntament 
ha de ser l’eficiència. S’ha de contractar a qui millor ho faci i menys ens costi. I a la 
propera vegada, si no ha complert la satisfacció, ho canviem. Així es treballa amb 
eficiència per al ciutadà. La cascada de peticions de municipalització de serveis de cap 
manera es pot observar moció rere moció sinó que s’hauria obrir en un estudi general de 
l’Ajuntament en el seu conjunt i parlo de tots els serveis que presta l’Ajuntament, inclosos 
tant els externalitzats com els que o ho són. El més lògic seria fer una revisió amb una 
periodicitat marcada amb unes pautes, programes per anar valorant tots aquests serveis i 
prendre així sempre les millors decisions a benefici, per descomptat, de tots els 
ciutadans. El plantejar una municipalització de per sí entenem que és sectària, ja que és 
una forma de servir una ideologia no el ciutadà, no és objectiva, doncs, pel motiu citat i no 
obeeix a cap lògica de gestió. El servei de qualsevol tipus, si és prestat directament per 
l’Ajuntament, ha de ser avaluat exactament igual que el que està externalitzat i ser el 
ciutadà qui pren la millor decisió en un o altre sentit que beneficiï més el ciutadà del 
Masnou. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies. Segurament, per al senyor del PP el primer que faria seria externalitzar 
els serveis de seguretat ciutadana i la policia local si pogués; perquè, és clar, amb 
aquests criteris... Nosaltres entenem que la municipalització, doncs, és una forma com 
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qualsevol altra, legítima, de veure la prestació d’un servei. En aquest cas, nosaltres hi 
votarem a favor perquè es tracta d’estudiar la proposta, d’acord. Una proposta de 
municipalització d’un servei que actualment s’està prestant i nosaltres creiem necessari 
l’estudi de qualsevol possibilitat de prestació dels serveis municipals, fins i tot per 
descartar-ne la seva aplicació, com aquest seria el cas. I ho diem amb coneixement de 
causa, perquè aquest servei ja ha estat gestionat per l’Ajuntament en anteriors ocasions, 
ja ha estat sota la gestió municipal i podem assegurar que no ha funcionat. El sistema 
actual és millorable, segur, però la gestió mitjançant una concessió creiem que és la 
millor forma possible en aquest servei. En tot cas, hi votarem a favor per conèixer el 
resultat d’aquest estudi, que estem segurs que recolzarà el nostre posicionament. Moltes 
gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Miró, té la paraula. 
 
El Sr. Dídac Miró  
 
Sí, no, molt breu. De fet, no anàvem a intervenir però, veient les darreres intervencions, 
doncs, hem cregut que potser tocava. Perquè quan ens plantegem aquests estudis per 
estudiar la municipalització i si és el millor servei i més sostenible per l’Ajuntament, a 
veure, de fet, la normativa, la llei el que ens obliga és de fer aquest estudi i mai es fa o 
poques vegades es fa o poques vegades es preveu la municipalització en aquest estudi, 
però el que està clar és que grans empreses com SABA, si els dones la gestió de totes 
les zones blaves de tot Catalunya, et faran un servei que si tu el mires només en el 
Masnou serà més econòmic, però és fals perquè al final, és molt senzill d’explicar, si hi ha 
una empresa privada que treu un benefici d’una cosa tan senzilla com l’aparcament en 
sòl municipal, aquest benefici surt o bé del fet que el servei no és tan barat o bé que el 
servei no és tan bo o bé que els sous dels treballadors no són tan bons o bé que les 
jornades laborals dels treballadors no són tan bones. Per tant, dubtar que la 
municipalització d’un servei sigui positiva per al poble, doncs, és prou qüestionable.  
 
Fora d’això, si l’argument és l’altre, si l’argument és que l’Ajuntament és incapaç de 
gestionar aquest servei, ostres, doncs tenim un problema, perquè si hi ha una manera de 
proporcionar un servei millor per al poble del Masnou i no es pot fer perquè l’Ajuntament 
no té la capacitat per fer-ho, doncs potser es poden posar solucions en aquesta línia. Per 
tant, nosaltres, òbviament, votarem a favor d’aquesta moció i sempre les mocions que 
signifiquin tornar al poble els serveis que haurien de ser del poble. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per part de C’s? Senyor Fontcuberta. 
 
El Sr. Joan Fontcuberta 
 
Bona nit una altra vegada. Nosaltres estem d’acord amb aquesta moció, votarem a favor i 
no estem d’acord amb el que ha dit el nostre company del PSC que, com és una moció 
que estudiarem, votarem al seu favor.  
 
Aquest és un punt i el segon punt és que aquestes tasques hauran de finalitzar, segons 
ha dit el senyor Fàbregas, l’any 2017 ja finalitzat. S’ha equivocat vostè. No, jo llegeixo bé, 
però no hi ha cap problema, hem entès que era al 2018. Hi votarem a favor de totes 
formes. Molt bé, moltes gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
  
Per part del PDeCAT? Senyor López.  
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El Sr. Romà López 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit un altre cop. El nostre Grup municipal, a l’igual que es 
va posicionar el seu dia amb el servei d’abastament d’aigua potable, està per buscar el 
millor model de gestió del servei d’estacionament amb limitació horària per als ciutadans 
del Masnou. I, per tant, estem d’acord a estudiar quin és el millor model i si aquest és la 
seva municipalització. Gràcies 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Fàbregas. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. El nostre grup, el Govern votarà a favor de la proposta. Agrair 
al ponent que hagi acceptat incorporar el tema d’estudiar la proposta, que creiem que 
aquest grup de treball el que ha de fer és estudiar quin és el millor sistema de gestió. 
Personalment, crec que és un servei relativament petit, amb la qual cosa si hem de 
començar a emprendre el camí per municipalitzar serveis pot ser un bon inici, perquè no 
és un servei com pot ser la neteja viària i recollida de residus o el tema de l’aigua i, per 
tant, bé, informar també que el grup de treball aquest ja estan nomenades les persones 
que en formaran part i, si pot ser demà mateix, farem la primera convocatòria, si no és 
per la setmana que ve la següent. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tancar el debat... Sí, vostè volia introduir alguna observació.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, jo volia introduir una observació respecte a la intervenció del senyor Miró de les CUP. 
Volia dir-li que de totes les explicacions que ha donat respecte a la diferència de 
gestionar, s’ha oblidat d’una que no és menor i és l’àmbit d’actuació. L’Ajuntament té un 
àmbit d’actuació municipal, mentre que una empresa concessionària té un àmbit 
d’actuació supramunicipal. Per tant, els costos sempre seran molt més assumibles i, per 
tant, hi ha una part del benefici que ve donada per l’increment d’espais. No neguem que 
no podria ser un sistema que pugui ser municipalitzat, però ja coneixem el resultat de la 
gestió municipal i hi ha molts problemes a l’hora de contractació de persones en els 
moments puntuals de l’actuació, la no renovació de les màquines quan toca perquè no hi 
diners per fer inversions i no hi ha una previsió. És a dir, ja coneixem què és el que 
passa. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per tancar el debat, senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo començaré primer demanant disculpes perquè és veritat, he 
llegit 2017, estava convençut que no, perquè em va fer, el company Romà, em va fer 
veure fa uns dies que deia 2017 i vaig rectificar i vaig posar 2018, però a l’incorporar 
l’esmena pactada amb ERC, he mantingut el 2017. Per tant, demano disculpes.  
 
Es modifica l’any a la moció. 
 
Respecte a la intervenció del partit PP que ha dit que és un clàssic de l’esquerra intentar 
municipalitzar serveis, jo diria que és un clàssic de la dreta adjudicar la gestió de serveis 
públics a la iniciativa privada. Vostè ha dit a continuació que aquesta actuació de 
l’esquerra és una actuació sectària i jo no m’atreveixo a qualificar l’actuació de la dreta. 
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En qualsevol cas, segur que hi ha molta gent que pot trobar adjectius que a vostè i al seu 
partit no els agradarien. Nosaltres també apostem per l’eficiència en la gestió del servei, 
l’única diferència que és substancial, i això és veritat, amb el PP és que nosaltres creiem 
que aquest servei es prestarà millor si es fa directament per l’Ajuntament i no pas si es fa 
per una empresa privada.  
 
Vull, a continuació, agrair el suport als grups municipals que votaran a favor de la moció i 
també als que s’hi abstindran, independentment de les raons per les quals han esmentat 
que ho farien.  
 
Ha parlat el PSC, per això, en la seva intervenció dient que ells estan d’acord en què 
s’estudiï, però que pràcticament ja avançant que l’estudi tindrà un resultat negatiu 
respecte a la voluntat del nostre Grup, que és aconseguir finalment que el servei sigui 
prestat directament per l’Ajuntament. Perquè diu que ja tenim experiències que el servei 
quan s’ha prestat per l’Ajuntament no ha funcionat. Però jo diria que vostè està parlant 
dels temps del còlera, perquè jo, en els darrers quinze-vint anys, aquest servei s’ha 
prestat sempre a través de la iniciativa privada, crec jo, eh, i si no són vint seran 17-18 
com a mínim. Per tant, tal com la moció esmenta, nosaltres apostem per la gestió directa 
dels serveis municipals, tot i que entén que, alguns d’ells, poden ser de gestió 
complicada. 
 
Aquest no és el cas, com deia el company Quim Fàbregas, del servei d’estacionament 
amb limitació horària; ja que, tant pel que fa referència a les inversions a afrontar, a les 
despeses de manteniment i les corresponents al personal a destinar al servei són 
perfectament assumibles al nostre, opinió per l’Ajuntament del Masnou. 
 
A més, creiem que si el servei és finalment municipalitzat, que és la nostra opció, la seva 
explotació donarà a l’Ajuntament uns resultats econòmics més favorables que els que 
actualment obté i amb això discrepem amb el senyor Suñé amb la gestió indirecta. 
Perquè no s’ha d’oblidar que, actualment, l’Ajuntament ingressa, havia arribat a ingressar 
en l’adjudicació anterior el 42 % dels diners que s’ingressaven, ara només ingressa una 
mica més del 34 %. Per tant, hi ha un 66 % pràcticament dels ingressos de la gestió del 
servei, després vindran les despeses, que passen directament a ser rebuts per l’empresa 
concessionària. Nosaltres creiem que, gràcies a aquesta diferència favorable a 
l’Ajuntament, el resultat econòmic serà favorable i aquesta diferència a favor de 
l’Ajuntament es podria invertir per millorar el servei, per abaratir el cost per als usuaris i, 
fins i tot, per realitzar campanyes de suport del comerç local facilitant tiquets que permetin 
als seus clients pagar menys per l’ús de places d’aparcament regulades.  
 
Per això, la nostra moció inicial, en el seu primer redactat, proposava a l’acord primer que 
l’Ajuntament manifestés, ja ho dèiem directament, la voluntat de recuperar la gestió 
pública d’aquest servei. Un acord que, com heu sentit, ha estat modificat i, en lloc de dir 
que l’Ajuntament manifesta la voluntat de recuperar la gestió pública, ara diu que 
l’Ajuntament manifesta la voluntat d’estudiar la recuperació. Nosaltres ja estem d’acord a 
estudiar-ho, avancem que segurament el resultat anirà en la línia que nosaltres 
defensem. 
 
Aquesta modificació s’ha produït perquè ERC va presentar una esmena en aquest sentit, 
una esmena que en comissió informativa el nostre Grup va rebutjar, però que va ser 
aprovada amb els vots a favor d’ERC i l’abstenció de la resta de grups. 
 
Nosaltres, davant d’aquesta situació i donat que el que prioritzem és que la moció 
s’aprovi i que els estudis i treballs que es proposen es realitzin, hem proposat a ERC un 
redactat alternatiu per a l’acord primer, que és el que finalment consta a la moció i que 
obliga al fet que els treballs s’iniciïn no més tard del mes de maig de 2018. 
 
Això permetrà que, de manera immediata, comencem a treballar, com anunciava el 
regidor Quim Fàbregas, i que, tal com la moció demana, aquests treballs finalitzin abans 
del 31 de desembre d’enguany i que, a continuació, tingui lloc una audiència pública 
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perquè la ciutadania pugui conèixer i debatre’n els resultats i perquè pugui fer les seves 
aportacions a la proposta final. 
 
Nosaltres treballarem perquè, en aplicació d’aquesta moció i de la que es va aprovar fa 
dos mesos sobre un nou disseny d’una nova oferta d’aparcament que afavoreixi i prioritzi 
l’aparcament al carrer dels vehicles que paguen l’impost de circulació al Masnou, a partir 
del 31 d’agost de 2019, data en què finalitza l’actual contracte, el servei d’estacionament 
amb limitació horària no només sigui gestionat directament per l’Ajuntament sinó que, a 
més, ho faci amb la nova oferta d’aparcament a la qual m’he referit ja en funcionament. 
Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Molt breu, si us plau. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Només comentar al senyor Màxim que quan parli de la dreta pot parlar de la dreta liberal. 
Jo em considero lliberal de dretes. És un petit matís i dins aquest matís englobo, explico 
el plantejament que he vist de la moció.  
 
Jo el que entenc és que aquest Ajuntament hauria de fer una feina de gestió que no s’ha 
fet, que és enumerar tots els serveis que tenim externalitzats i els serveis que fem 
nosaltres que podrien ser externalitzables, uns i d’altres, i fer una valoració un per un i fer 
un projecte de tots i un estudi un per un per valorar les millors opcions pel ciutadà. Hi 
haurà alguns que seran més òptims fer-los amb gestió directa i d’altres que serà més 
òptims fer-los per gestió indirecta i això és el que hem de valorar. No només si és 
econòmic, hi ha molts més components de càrregues de personal, de càrregues 
administratives, de gestió, etc. I el plantejament és aquest, per això crec que presentar 
mocions una a una o quan sigui una altra no és la part més òptima si jo fos el gerent 
d’aquest Ajuntament. Ho faria d’una altra forma, amb un pla organitzat per poder-ho 
gestionar. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé, doncs passem a la votació... Senyor Màxim Fàbregas, si ha de dir alguna cosa 
més. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
A partir d’ara em referiré a vostès com dreta liberal encara que no acabo d’entendre ben 
bé quin és el significat que vostès atorguen a la paraula liberal.  
 
I, respecte al tema de la seva manera de procedir, com que nosaltres no som els gerents 
d’aquest Ajuntament actuem de la manera que creiem més convenient i entenem que si 
haguéssim d’esperar al fet que aquest estudi, que no està malament, que vostè planteja 
estigués realitzat ens donarien els raïms esperant que algun dels serveis es prestés 
directament per l’Ajuntament, cosa que nosaltres no compartim. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs, si els sembla, passem a votar la moció. 
 
Resultat: Aprovat per 19 vots a favor i 1 vot en contra. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a 
favor. 
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El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota en contra. 
 
19. Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, PDeCAT-UNiÓ, C's, 
ICV-EUiA i PSC-CP en nom de l'entitat SOM MASNOU, a favor de declarar el 
municipi del Masnou ciutat GAY-FRIENDLY 
 
La Sra. Neus Tallada 
 
Molt bé, bona nit. Dir això, com ha dit l’alcalde, que és una moció presentada per 
diferents grups ERC, ICV, PSC, C’s i PDeCAT i agrair l’entitat SOM Masnou el fet que 
ens hagi facilitat el contingut per poder presentar-la. Passo a la lectura.  
 
La Sra. Neus Tallada llegeix la moció següent: 
 
“Les ciutats gay-friendly són ciutats on es dóna un tracte respectuós cap al col·lectiu de 
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI), en la forma d’empara 
legal, acceptació social, oportunitats econòmiques i d’oci. 
  
Cal tenir en compte que a nivell mundial el turisme LGTBI representa un 10% del flux de 
viatgers i un 15% de la despesa turística, sent el segment del turisme que més creix 
segons la OMT. 
  
La ubicació del Masnou és idònia: situat a pocs quilòmetres de Barcelona, considerada la 
cinquena ciutat més liberal del món en aquest aspecte i amb un teixit social i turístic 
integrador envers la comunitat LGTBI que atrau, aproximadament, un milió de visitants 
anuals, amb una despesa total de 892 milions d’euros segons Turisme de Barcelona. 
  
Les nostres platges destaquen per les aigües tranquil·les de color blau i una sorra de gra 
gruixut i daurat. La capacitat d’allotjament ha crescut els darrers anys i cal destacar la 
bona qualitat i la professionalitat dels seus restaurants, on es poden tastar els millors 
plats mariners, cuina típica catalana i també internacional. I també per les nostres festes i 
activitats destacades o els molts punts d’interès de la Vila. 
  
El Masnou, amb tot aquest potencial i amb gairebé 24.000 habitants encara no s’ha 
declarat ciutat gay-friendly, una denominació que s’associa al foment d’un model social 
basat en el respecte a la diversitat i que al mateix temps és un reclam turístic per a la 
comunitat LGTBI. 
  
Parlem senzillament d’una declaració, que tot i no ser de caràcter vinculant, posi en relleu 
el compromís del consistori i del poble amb la inclusió sexual. 
  
Des de l’associació Som Masnou defensem que aquest segell és el primer pas per fer de 
la nostra estimada vila una ciutat més inclusiva, oberta i atractiva pel públic LGTBI. 
  
La situació de fons no pot ser més favorable: segons la popular guia Spartacus, Espanya 
és l’onzè país del món més gay-friendly, a l’alçada de Noruega, Finlàndia o Luxemburg. 
 
El cas de Catalunya va més enllà: la pionera Llei 11/2014 del Parlament, que castiga la 
LGTBifòbia amb sancions que en alguns casos superen els 5000€, és coneguda i 
valorada positivament per la comunitat LGTBI internacional, tal i com es posa de manifest 
en diverses pàgines web del gremi. Addicionalment, la Generalitat participa en 
l’Associació Internacional Lesbiana i Gai, i només a Catalunya existeixen una cinquantena 
d’associacions de gais i lesbianes. 
 
En definitiva, esdevenir una ciutat gay-friendly és un acte d’obertura i de tolerància envers 
el col·lectiu LGTBI, una nova forma de situar El Masnou dins el mapa. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 

 
Per tot això, els grups municipals ERC-AM-MES, PDeCAT-UNiÓ, C’s, ICV-EUiA i PSC-
AM, en nom de l’associació Som Masnou proposen al Ple municipal l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 

1. Declarar el Masnou ciutat gay-friendly. 
 

2. Senyalitzar de manera visible als límits del municipi, la declaració de Masnou 
ciutat Gay-Fridendly. 

 
3. Crear un identificatiu per tal d’incorporar-lo en productes de difusió gràfics i digitals 

per a actes i/o activitats específics, tot respectant el Manual d’identitat visual de 
l’Ajuntament. 

 

4. En col·laboració amb les associacions LGTBI del Masnou, iniciar una campanya 
de sensibilització i difusió d’aquesta iniciativa entre els establiments de la Vila. 

 
5. Notificar aquests acords a les entitats d’Igualtat del poble i fer-los públics a través 

dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor De las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras  
 
Sí, jo crec que seré l’únic que m’abstindré perquè, vist que no comparteixo el títol de la 
moció, però tinc una sèrie de raons i les volia explicar, perquè el procediment pel qual 
s’ha presentat aquesta moció ho trobo, com a mínim, una mica atípic. I volia comentar 
més coses atípiques i ha donat lloc a coses que no hem pogut ni comentar.  
 
O sigui, aquesta proposta es va presentar d’urgència a la comissió informativa on es 
tracten, doncs, els temes dels plens i jo vaig preguntar quina és la urgència? Hi ha algun 
tema que...? Va dir, bé, la volem ara. Bé, doncs quan hi ha una urgència és perquè 
l’endemà hi ha un tema, aquest mes es toca alguna cosa, la podem tractar 
tranquil·lament. No, va ser d’urgència. El fet de ser una moció d’urgència va dir que és 
una moció que es va entrar tal qual, o sigui no es va poder ni discutir, ni parlar, ni 
comentar, etc. Aquest és un dels motius pels quals jo m’abstindré en la moció. Però en 
tinc més, de motius.  
 
De fet ,qui ens presenta la moció és una associació recent constituïda, amb tot el carinyo 
ho dic, i dic home, una associació que s’ha constituït durant aquest mes, home, jo penso 
que abans de fer actuacions amb ells hem de deixar-los, igual que qualsevol altra 
associació, deixar-los córrer una mica i agafar una mica d’experiència. Com funciona, qui 
són, com fan les coses, etc. Se suposa que ho han de fer bé, però de fet entre cometes 
com associació no els coneixem, s’han constituït a primers d’aquest mes. Si fos una altra 
associació de qualsevol altre tipus, doncs diria exactament el mateix que estic dient ara.  
 
Pel fet que hagi vingut de sobte, doncs clar, dius el Masnou ha de ser un municipi Gay-
Friendly. Escoltem i ens hem de menjar un anglicisme, no ho podem dir en castellà o 
català? És clar, és que el Gay-Friendly aquí ja comencem amb els anglicismes per tot el 
poble. És que al final se’ns menjaran els anglòfons. Això no ha vist ni dit ningú, doncs 
podríem posar-ho en castellà o català amb un terme... però, és clar, aquest tema no s’ha 
pogut ni parlar. Ha entrat així, doncs, Gay-Friendly, Gay-Friendly. Bé, i si està la meva 
àvia dirà que és això de Gay-Friendly. Abuelita te lo explico no... a veure, no ens podem 
dedicar a col·locar anglicismes en el nostre poble. És que és un tema que, com a mínim, 
es podria haver tractat i buscat alguna altra opció.  
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Després, es comenta que és interessant el turisme, de fet no està la part de les 
resolucions, el turisme que porta el tema, el turisme gai, que és un tema molt interessant, 
el conec molt bé. Jo he tractat molt, perquè tractes amb empreses i tractes amb el sector i 
tractes amb empresaris del sector. O sigui, tinc un cert coneixement del tema. I, és clar, 
aquest tema en la part resolutiva de les situacions no comenten de fer una consulta, una 
opinió a veure com es pot tractar dins l’entorn nostre de turisme, que és bàsicament, és 
un sector de serveis de restauració. Aquí li colem, ni hem parlat amb ells. Home, esperem 
i parlem amb ells. És clar, de fet una mica són les formes, no el fons, ni el què, és la 
forma com s’ha fet. Jo penso que si aquesta moció s’hagués deixat sobre la taula, 
s’hagués parlat, s’hagués donat quatre o cinc voltes es podria haver fet una mica més 
rodona. Per aquest motiu, perquè no m’agrada que les coses entrin així, directes i tal, 
doncs, per aquest motiu m’abstindré. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Hi ha alguna intervenció més per part del Grup del 
PSC? Senyora González. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Molt breu. En primer lloc volia agrair la presentació a 
l’associació SOM Masnou d’aquesta moció, amb la qual estem totalment d’acord, i volia 
dir que el nostre suport a la defensa de les llibertats individuals i col·lectives de les 
persones ha estat part de la nostra tasca principal i igualitària. En una societat no s’entén 
la igualtat sense la inclusió de totes les persones sense diferenciació per raó de sexe, 
edat, raça, religió sexualitat, etc. Els governs socialistes han impulsat en els seus 
mandats lleis i plans d’acció per normalitzar la situació d’estigma que el col·lectiu LGTBI 
sempre ha patit.  
 
Sempre un pas endavant en la defensa i normalització i estic fermament convençuda que 
això no fa més que enriquir i donar equitat a tots els membres de la societat. Estem 
contents que en aquesta lluita ens hem sumat tots els grups municipals, a excepció del 
PP, del consistori de forma unànime i sense dilació diré que encaminades que tenen el 
nostre suport totes aquelles accions i decisions encaminades a ajudar i normalitzar el 
nostre municipi i a la comarca la integració d’aquests col·lectius encara avui dia 
desfavorits. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora González. Per part d’ICV? Senyora Crespo. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies. Jo pensava que el senyor De las Heras, hi hauria en la seva explicació que no 
estava d’acord amb el terme liberal que defensa aquesta moció, amb l’excepció diferent 
de dretes liberal que defensava en l’anterior punt; però, bé, m’he quedat amb les ganes 
de sentir.  
 
En tot cas, simplement dir que ICV, ens hi sumem per visibilitzar la realitat d’aquest 
col·lectiu i tirar endavant propostes concretes conjuntament amb l’entitat promotora, a la 
qual donem les gràcies per la seva presentació. I, sobretot, per la part de fer pedagogia 
més enllà de tot el tema de l’activitat econòmica que, bé, podem pensar que per nosaltres 
és secundària. Entenem que s’ha de fer molta pedagogia sobre la tolerància, per la 
diversitat, tant a la ciutadania del Masnou com a nosaltres mateixos, que, bé, potser 
tenim també actituds a revisar. En tot cas, pensem que tenim molta feina i us encoratgem 
a fer-ne. Enhorabona. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Miró, té la paraula. 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Sí. A veure, primer de tot volem deixar molt clar que donem suport a tota proposta cultural 
i d’oci orientada a la comunitat LGTBI, sobretot perquè entenem que són els espais d’oci 
els que generen solidaritat entre col·lectius i això és quelcom fonamental per exercir la 
reivindicació dels drets. Ara, el que no consentim és que es percebi el col·lectiu LGTBI 
com un sector de mercat que gasta més que la mitjana, perquè això implica una etiqueta 
estigmatitzant que ens farà caure en el tòpic del col·lectiu LGTBI com a figura d’aquell gai 
d’edat mitjana, blanc, de classe mitjana alta i triomfador, quan això no representa el 
col·lectiu. No es pot dir que volem fomentar el turisme gai perquè deixen més diners que 
la resta. Ei, i si el volem fomentar perquè volem un Masnou més respectuós amb la 
diversitat hem de tenir almenys la decència de garantir els drets i seguretats d’aquestes 
persones. Si el turisme ens els ha de portar, meravellós, però coneixem el turisme i això 
no és exactament així. Per això, quan a la moció s’especifica que la ubicació del Masnou 
és idònia per les nostres platges, que destaquen per les aigües tranquil·les de color blau i 
la sorra de gra gruixut. Ostres, ens balla molt. I quan després d’això se’ns diu que la 
denominació s’associa al foment d’un model social basat en el respecte i la diversitat i 
això després que en el primer paràgraf se’ns digui el turisme LGTBI representa un 10 % 
del flux de viatgers i un 15 % de la despesa turística, home, doncs creiem que el que es 
fomenta no és un model social basat en el respecte i la diversitat sinó és la 
mercantilització de la nostra sexualitat. I aquí no hi podem passar.  
 
El que potser podem estar més d’acord de la moció, que és el final de tot, un dels últims 
paràgrafs que parla de la Llei 11 del 2014 al Parlament, que és cert que és una llei que 
sobre el text és súper bonica, però també s’ha de mirar la realitat i no és una llei útil. És 
una llei on des del 2014 que es va aprovar només s’han aplicat sis sancions, quan sabem 
que les agressions al col·lectiu LGTBI han sigut molt majors. És per tot això que votarem 
en contra d’aquesta proposta, perquè creiem que frivolitza les lluites d’alliberament 
homosexual. Tot i així, esperem poder seguir treballant conjuntament per fer una 
proposta realment trencadora, viable i posant el focus sobre les persones i la diversitat i 
no sobre etiquetes i models turístics. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Alguna intervenció? Senyora Blanch 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Sí, molt breu. Nosaltres, ja en l’anterior mandat, una companya nostra sempre ens deia 
vosaltres ho recordareu que el Masnou havia de ser municipi Gay-Friendly. Suposo que 
hores d’ara la Noemí Condeminas deu estar satisfeta que una iniciativa d’aquestes 
característiques es dugui a terme i també, doncs, felicitar l’Emu Fernández com a 
president de SOM Masnou per haver portat en aquest municipi i també, d’altra banda, 
haver tingut la iniciativa de formar finalment una entitat d’aquestes característiques. 
Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Tallada. Alguna cosa més? 
 
La Sra. Neus Tallada 
 
Molt bé. Per una banda, donar les gràcies a tots aquells grups que ens donen suport a la 
presentació d’aquesta moció que en ha portat SOM Masnou.  
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I al Federico, doncs, volia dir-li que aquesta associació va presentar la moció a tots els 
regidors alhora, tots estàvem copiats a la presentació del document i, per exemple, el 
nostre Grup vam fer-li la proposta d’una petita esmena que modificava els acords i la van 
atendre. Potser vostè podria haver fet el mateix.  
 
Moltes gràcies a tots pel suport a la moció i res només, volia dir que és un petit pas a la 
diversitat i a normalitzar aquest col·lectiu. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs moltes gràcies. Doncs si els sembla passaríem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor, 2 vots en contra i 1 vot d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) i hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) hi vota en contra. 
 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s'absté. 
 
20. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PP per recolzar i 
defensar la presó permanent revisable 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Bona nit. Aquesta declaració venia de l’anterior Ple, que finalment no es va poder llegir 
pel tall que hi va haver a les dotze pel cessament del nostre interventor i, bé, ha passat a 
aquest Ple, qüestió que tonem a repetir. Aniré ràpidament a la lectura i faré omissió d’una 
part del text que poden llegir tots i aniré bàsicament a la part primera del preàmbul i a les 
conclusions principals.  
 
El Sr. Federico de las Heras llegeix la declaració institucional següent: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, 
introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable. 
 
Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en 
gobiernos de todo tipo de corte político; es una institución coherente, que se incorpora 
bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal. 
 
 Es una pena extraordinaria, para supuestos de extrema gravedad, tales como: 
 asesinato de menor de dieciséis años o persona especialmente vulnerable, 
 asesinato que tiene lugar después de cometer el autor un delito contra la 

libertad o indemnidad sexual sobre la víctima, 
 asesinato que se comete perteneciendo a una organización criminal. 
 homicidio del Rey o del heredero de la Corona, 
 terrorismo con resultado de muerte, 
 homicidio de jefe de Estado extranjero u otra persona internacionalmente protegida 

por un Tratado que se halle en España, 
 en los casos graves de genocidio y delitos de lesa humanidad. 
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La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos de esta 
Ley, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte 
mínima de la condena, “un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias 
del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal”. 
 
La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea 
para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, 
dice la Exposición de Motivos, “aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al 
garantizar un horizonte de libertad para el condenado”. Una vez cumplido el tiempo 
mínimo de la pena, “si el Tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios 
para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una 
nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el Tribunal valora que cumple los 
requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad 
condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a 
garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su 
reinserción social”. 
 
Añade la Exposición de Motivos que “la pena de prisión permanente revisable no 
constituye, por ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende 
del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una 
respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación 
a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión”. 
 
Igualmente señala que “se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho 
comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado 
ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que 
cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración 
indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional 
del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. 
SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-
11-2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido)”. 
 
Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de 
inconstitucionalidad, recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 
2015. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del 
asunto, si bien algunos pretenden la derogación de esta medida sin esperar el 
pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 
 
Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por 
mayoría de los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra 
Republicana, Confederal de Unidos Podemos-En ComúPodem-En Marea, Mixto y la 
abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, 
la Proposición no de Ley para la Derogación de la Pena de Prisión Permanente 
Revisable. 
 
Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una 
Proposición de Ley de Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal (Orgánica), que 
pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra 
del Grupo Popular. 
 
Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su 
apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la 
seguridad, los derechos y libertades de todos los españoles. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal del PP de El Masnou propone al Pleno la aprobación del 
siguiente 
 
ACUERDOS 
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PRIMERO. - Su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al 
ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
 
SEGUNDO. - Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el 
Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la 
prisión permanente revisable. 
 
TERCERO. - Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos 
Políticos del Congreso, Senado y del Parlament de Catalunya y a la Junta de Gobierno 
de la FEMP.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Antes de nada queremos manifestar nuestra repulsa, 
consternación, tristeza y el profundo dolor que nos causa la muerte en terribles 
circunstancias de menores y jóvenes acaecidas en los últimos tiempos. La misma repulsa 
que nos causan los crímenes de género, los atentados terroristas o cualquier otra forma 
de violencia como ya hemos manifestado públicamente en este plenario.  
 
Rechazamos todas y cada una de las formas de violencia i por eso queremos manifestar 
nuestro apoyo cariño y solidaridad hacia las víctimas y hacia sus familias. Hacia todas 
aquellas, hacia todas la víctimas y hacia todas las familias sin distinción conscientes que 
no hay palabras suficientes que sirvan de consuelo ante tragedias tan insoportables que 
sacuden la conciencia de toda la ciudadanía. Por ese mismo motivo rechazamos el uso 
partidista o interesado del dolor de las víctimas, de todas las víctimas, de cualquier 
víctima. Creemos que los representantes de la ciudadanía tenemos la obligación de 
garantizar un sistema justo con seguridad jurídica y respuestas adecuadas sin impunidad 
frente a los crímenes execrables que una sociedad democrática y libre no puede tolerar. 
Para ello, deberemos evitar realizar debates emocionales sobre política criminal y 
especialmente cuando suceden estos horribles crímenes. Se equivocan y pueden causar 
un daño profundo a las víctimas y sus familiares quienes pretenden obtener rentabilidad 
política utilizando el dolor que a todos nos ha causado, unos hechos tan trágicos y 
terribles.  
 
La prisión permanente y revisable propuesta por el PP fue llevada al Tribunal 
Constitucional por todos los grupos parlamentarios de la oposición, todos sin excepción. 
Se basó este recurso en el hecho que la prisión permanente revisable podría vulnerar 
además del artículo 25.2 de la Constitución que dice que las penas privativas de libertad 
y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción 
social. Repito reeducación y reinserción social. También además podría vulnerar otros 
tres artículos de nuestra norma suprema, el 15, el 17 y el apartado primero del número 
artículo 25. Sobre este tema el Consejo de Estado ha manifestado que la prisión 
permanente revisable es innecesaria mientras que tanto el Consejo General de la 
Abogacía como los sindicatos de funcionarios de prisiones están en contra y la 
consideran también inconstitucional.  
 
Nosotros creemos que los temas que afectan directamente a los derechos humanos no 
se legislan ni porque lo digan las encuestas ni por votación popular. En la actualidad, el 
sistema penal español es el más duro de Europa, puesto que aquí los delitos graves 
están penados con 40 años de prisión que se cumplen íntegramente y con posibilidad de 
medidas de control posterior para casos sin posible reinserción, mientras que en los 
países europeos en los que existe la prisión permanente revisable, estamos hablando del 
mismo nombre pero no de la misma cosa, esta es revisable a los 25 años y los 
condenados quedan en libertad si se les considera reinsertados. Ya hubo una reforma del 
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código penal que eliminó la redención de penas por trabajo, algo que podía cortar hasta 
la mitad de la condena. La prisión permanente es una propuesta absolutamente 
innecesaria en nuestro actual sistema democrático que o sugiere una suerte de cadena 
perpetua incompatible con el constitucionalismo europeo como es la pena de muerte o 
tiene un puro carácter demagógico y retórico por su mismo carácter de revisable. La 
prisión permanente ni nos protege más ni nos hace más libres, en vigor está ahora y no 
ha supuesto remedio alguno para no cometer los recientes crímenes. De hecho si ha 
quedado demostrado en su total y absoluta inutilidad pero en todo caso como demócratas 
nos agradaría contar con el dictamen del tribunal constitucional, sería de gran ayuda 
saber si al margen de nuestra opinión personal la pena de prisión permanente revisable 
se ajusta a nuestra constitución, principal motivo por la que la recurrimos y como no 
puede ser de otra forma acataríamos la decisión del alto tribunal. Por lo todo lo expuesto 
el grupos del PSC votaremos en contra de la presente declaración. Gracias 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Passaríem al grup d’ICV-EUiA, senyor Màxim Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Seré més breu que el senyor Suñé. En primer lloc, volem manifestar la nostra estranyesa 
perquè el PP, contradient el que ha estat el seu posicionament històric, suposem que de 
dreta liberal, en aquest Ajuntament, presenti al Ple una moció sobre un tema que 
transcendeix l’àmbit municipal i que, a més, actualment s’està debatent al Congrés dels 
Diputats. 
 
Finalment, sembla que s’afegeix a l’opinió que nosaltres sempre hem defensat i és que, 
en el Ple de l’Ajuntament del Masnou s’ha de debatre essencialment sobre els temes 
d’abast local, però que també es pot debatre, si algun grup ho considera adient, sobre 
qualsevol altre tema que sigui d’abast supramunicipal. 
 
Una vegada aclarit això, he d’afegir que el nostre Grup votarà en contra de la moció 
presentada pel PP. El nostre vot contrari ho serà per diverses raons: 
 
En primer lloc, perquè la moció és clarament oportunista i m’explico. El PP està 
presentant aquesta moció als ajuntaments de Catalunya, però també als de la resta de 
municipis de l’Estat, per “marcar paquet” davant C’s, en un moment en què les enquestes 
els són cada cop més desfavorables. 
 
Amb aquesta moció, no només volen jugar a qui la té més grossa, em refereixo a la 
proposta, sinó que volen impedir que una part important del seu vot més conservador 
migri a C’s. Per això, perquè nosaltres no volem ser còmplices d’aquesta estratègia, 
votarem en contra de la moció. 
 
Però aquesta no és la principal raó del nostre vot contrari. La raó fonamental per la qual 
votarem en contra és perquè som absolutament contraris a la presó permanent revisable, 
que és una manera dissimulada de dir presó perpètua. 
 
Perquè, no ens enganyem, la presó permanent revisable és una mena de cadena 
perpètua per la qual la persona condemnada només pot recobrar la llibertat si demostra 
estar rehabilitada després d’una sèrie de terminis (d’almenys 25 anys i de 28, 30 o 35 en 
alguns casos) i si, prèviament, ha aconseguit accedir al tercer grau. 
 
Aquesta pena va entrar en vigor l’1 de juliol de 2015, juntament amb la Llei de seguretat 
ciutadana, coneguda com a llei mordassa, i ostenta el dubtós mèrit, al qual abans també 
s’ha referia el regidor Suñé, que contra la seva aprovació, i per primera vegada des de 
1978, tots els grups parlamentaris, a excepció del PP que és qui la va promoure, es varen 
unir per dur al Tribunal Constitucional una norma aprovada pel Congrés, el nou Codi 
Penal. Un recurs que encara està pendent de resolució. 
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El passat 14 de març, més de 100 catedràtics van signar un manifest demanant la seva 
derogació. Els penalistes afirmen que la presó permanent revisable “no dissuadeix de la 
comissió dels delictes més greus en major mesura que les ja severes penes preexistents, 
de fins a 30 anys, per un delicte i de fins a 40 per la comissió de diferents”. Afirmen també 
que compromet alguns dels valors fonamentals que ens configuren com a societat 
democràtica” i afegeixen que “els estudis preexistents mostren que l’efecte preventiu 
sobre el delinqüent ja el despleguen suficientment el tractament penitenciari i la 
possibilitat posterior de mesures de llibertat vigilada”.  
 
En aquest mateix sentit, el passat mes de febrer, el Grupo de Estudios de Política 
Criminal va aconseguir també la signatura de més de 200 jutges, fiscals i catedràtics que 
es van pronunciar en contra de la presó preventiva revisable. 
 
I, per finalitzar, recordar que el passat 15 de març, el Congrés va rebutjar les dues 
esmenes a la totalitat, presentades per PP i C’s, a la proposició de Llei, impulsada pel 
Partit Nacionalista Basc, per derogar la presó permanent revisable. 
 
És per totes aquestes raons que el nostre Grup reitera el seu vot en contra a la moció del 
PP, el seu més absolut rebuig a la presó permanent revisable i el seu desig que, al més 
aviat possible, la majoria del Congrés acordi definitivament la seva derogació. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més per part de C’s? Senyora Parodi 
 
La Sra. Stella Parodi  
 
Sí, nosaltres ens abstindrem, com hem fet en altres ocasions, a l’espera que el Tribunal 
Constitucional es manifesti. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per part del PDeCAT hi cap intervenció? Per part d’ERC. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, sense voler ser reiterativa, perquè ja els que m’han precedit quasi ho han dit tot, però 
evidentment compartim el fet que no estem en absolut d’acord amb la llei orgànica 
aquesta que va reformar el Codi penal i que va suposar novament la introducció de penes 
i mesures que havien sigut desterrades ja feia anys. Aquest enduriment del Codi penal 
condueix a reiterar les reformes que suposen retrocessos constants en el nostre sistema 
de drets i llibertats.  
 
Aquesta política regressiva, a més de constant, d’aquestes penes té com a màxim 
exponent la introducció de la cadena perpètua com ja han apuntat. Els índexs de 
criminalitat a Espanya són dels més baixos d’Europa i, en canvi, tenim unes taxes més 
altes de població reclusa. Des de fa més de 20 anys la línia de criminalitat està en 
descens a l’Estat espanyol i, per contra, en els 87 centres penitenciaris alberguem quasi 
76.000 interns. Al 1990, n’albergàvem 33.000, això significa que en aquests 20 anys hem 
incrementat un 130 % la població reclosa. Aquesta situació s’explica perquè el Codi penal 
del 95 va suposar un augment de la durada de les penes. Aquesta mateixa tendència 
d’enduriment de les penes, provocada bàsicament pel populisme, cada vegada entren 
més presos i en surten menys. Això alhora té un cost molt elevat per a la societat, ja que 
aquestes normes, aquestes penes més dures no resolen els problemes i, en canvi, sí que 
estem donant una falsa imatge de seguretat. Lluny de trencar aquesta tendència, la Llei 
orgànica encara persisteix amb aquesta concepció i segueix desenvolupant una política 
regressiva d’engreixament de les penes, introdueix, a més, aquesta pena de presó 
permanent revisable que amaga la pena de perpetuïtat i que cerca aparcar definitivament 
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les persones en lloc de la seva reinserció. Suposadament apartant-se dels principis que 
han d’inspirar qualsevol sistema penal renunciant injustament ja a una reeducació i a una 
reinserció social. I, per tot això, el nostre Grup votarà en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Moltes gràcies. Senyor De las Heras, ha d’afegir alguna cosa més sinó passem a la 
votació? 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Bé, en principi, si algú vota a favor li agrairé el vot i si no li diré que s’ho pensi. Més que 
res perquè estava mirant ara mateix les dades de Change.org recollint signatures i porta 
ara exactament 2.700.000 signatures. És a dir, és possible que aquí la gent pensi d’una 
manera d’uns principis o des d’una forma de veure les coses, però la realitat al carrer és 
una altra. La realitat al carrer és que hi ha una demanda popular enorme. Són normes 
que no estan fetes en calent ni molt menys. Aquesta llei ve d’antic i té l’evolució per ser 
implementada i és una demanda popular importantíssima. Si vostès no en són conscients 
o no la volen veure és un altre tema. Respecte de les poblacions recluses comentaven, 
és clar, podem parlar de moltes coses, potser no és el moment, però tenim problemes de 
reclusos, però som nosaltres també. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Molt breument senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Seré molt breu, senyor Federico de las Heras. Si aquest fos el criteri hi ha una demanda 
de dos milions de persones que demanen un referèndum, que també han fet a 
Change.org, jo crec que llavors hauria d’assumir vostè la responsabilitat. Si no ho 
assumeix per una cosa, tampoc pot pretendre vendre-ho per l’altre. Jo ho sento. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Anem a... 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
A veure, jo assumiré tot el que surti, tot el que sigui legal, s’aprovi legalment... No, no una 
cosa són les peticions populars i les tendències per on estan anant i una altra cosa és 
després les coses com van. A vegades les coses no són com ens agradarien. 
Evidentment que jo acataré qualsevol sentència del Tribunal Constitucional o de qui sigui, 
però una altra cosa és la gent que hi ha al darrera i qui està pitjant el botó. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 

 
D’acord si li sembla anem a votar. 
 
Resultat: No aprovat per 17 vots en contra, 1 vot a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de C’s (2 regidors) s’absté. 
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21. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP contra les 
manifestacions masclistes i racistes del diputat d'ERC Josep Lluís Salvadó i 
Tenesa 
 
La Sra. Mònica González llegeix la declaració institucional següent: 
 
“El dia 8 de març de 2018 passarà a la història com el dia de l’orgull feminista. 
 
Manifestacions massives arreu de l’estat, carrers plens a vessar en més de seixanta 
ciutats; riuades de persones, majoritàriament dones, van omplir els carrers de feminisme 
per exigir la igualtat real i demostrant que si que podem canviar moltes coses encara. 
 
L’endemà d’aquesta demostració va filtrar-se, per un mitjà de televisió, la conversa que 
va mantenir el Diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya Josep Lluís Salvadó i 
Tenesa amb un altre interlocutor, on el primer manifestava diferents frases masclistes i 
racistes sobre la recerca d'una dona per ocupar la conselleria d'Ensenyament i que ens 
neguem a reproduir; frases impròpies d’un demòcrata i d’una persona que diu que és 
d’esquerra. 
 
Ràpidament, però, la maquinària d’esquerra republicana ha sortit a defensar el seu 
Diputat intentant rebaixar el to de les frases argumentant que es tractava d’una conversa 
privada, que es tractava d’un to irònic o directament, que es tractava d’una campanya de 
desprestigi. 
 
Moltes d’aquestes persones que ara volen justificar les greus manifestacions dient que 
formaven part d’una conversa privada, s’esquinçaven les vestidures amb les converses 
privades –també reprovables- entre el Ministre i el Director de l’Oficina Antifrau. Llavors 
no hi va haver cap tipus de comprensió ni empatia; ni era possible, doncs la gravetat de 
les mateixes exigia una reprovació dels interlocutors i una expulsió de la vida pública, 
com així va passar. 
 
Les manifestacions del Diputat d’ERC son del tot reprovables i injustificables ni tant sols 
per que hagin estat fetes dins l’àmbit privat, donat que si ens creiem que cal combatre les 
desigualtats entre dones i homes i assolir un nivell òptim de respecte entre persones, el 
primer que hem de combatre és aquest tipus de masclisme, el quotidià, el que està arrelat 
al subconscient de moltes persones, el que en suposat to d’humor menysté una part de la 
societat. 
 
Les declaracions de diferents membres d’ERC, de periodistes propers i altres persones 
de la seva corda, justificant les declaracions i rebaixant-les son del tot inadmissibles i tant 
reprovables com les manifestacions en si mateix. 
 
Des del socialisme exigim una rectificació per part d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
la dimissió o destitució del Diputat Josep Lluís Salvadó i Tenesa com a exemple i mostra 
de no tolerar aquest tipus d’actituds totalment contràries a l’esperit del 8M, de la realitat 
social que ens envolta i de l’exigència de la ciutadania d’igualtat i respecte entre dones i 
homes i que, de nou, ERC demostra estar allunyada. 
 
Per tot això, proposem al plenari de l’Ajuntament del Masnou que prengui el següents 
acords: 
 
Primer: Exigir la dimissió o destitució del Diputat Lluís Salvadó i la rectificació pública per 
part d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
Segon: Traslladar aquesta petició al Parlament de Catalunya. 
 
Tercer: Fer pública la resolució pels mecanismes habituals.” 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? No, només per manifestar el vot 
contrari que fa el Grup d’ERC, considerem que aquesta declaració constitucional està 
fora de lloc. Els exemples fins i tot que es posen en l’exposició de motius, precisament la 
conversa que es van donar en despatxos oficials no és el mateix el que s’està tractant i, 
evidentment, no entrarem mai a considerar converses privades que s’han utilitzat d’una 
manera fraudulenta per part de l’Estat espanyol amb unes finalitats polítiques. Per això 
votarem en contra. Senyora González, alguna cosa més a dir? Doncs votem la declaració 
institucional.  
 
Resultat: No aprovat per 11 vots en contra i 9 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals de C’s (2 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) hi voten 
en contra. 
 
22. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per rebutjar 
l'acusació a l'ONG Proactiva Open Arms i donar suport a les persones implicades 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, llegiré només les propostes d’acord, però com s’ha produït una modificació en la 
situació faig primer un breu aclariment.  
 
Des de la presentació de la moció s’ha produït una novetat important i és que el passat 
16 d’abril, ara fa 3 dies, el jutge instructor de Ragusa va ordenar l’alliberament del vaixell, 
rebutjant l’ordre de confiscació que havia estat confirmada el 27 de març. 
 
No obstant, es mantenen encara les acusacions al cap de la missió, al capità i al 
coordinador d’operacions. 
 
És per aquestes raons per les quals creiem necessari mantenir la moció, tot i que, com a 
ponents, proposem modificar el redactat de l’acord primer, substituint “Donar suport i 
exigir” per “Celebrar”. 
 
La declaració institucional literalment diu el següent: 
 
“El passat 17 de març, la missió 43 de l'ONG Proactiva Open Arms, de Badalona, va 
atracar el seu vaixell "Open Arms" al port de Pozzalo (Sicília) després de rescatar 218 
persones en aigües internacionals, a unes 73 milles de les costes de Líbia. 
 
Aquestes persones havien estat rescatades el passat dijous 15 de març i, durant el 
rescat, les persones tripulants del vaixell varen ser amenaçades a mort pels Guarda 
Costes libis que volien obligar-les a retornar en calent a les dones i nens que havien 
rescatat. 
 
El Centre de Coordinació de Rescats Marítims de Roma (MRCC) els va comunicar que 
Líbia assumia la coordinació de l'operació però, donat que mai abans havien sentit que 
els libis coordinaven un rescat, es van negar a retornar les persones rescatades, perquè 
la pràctica habitual és que els Guarda Costes libis retornin les persones rescatades a 
Líbia, a on corren el risc de seguir sent torturades diàriament i tractades com esclaves. 
Des del mateix 17 de març el vaixell "Open Arms" esta immobilitzat en el port del sud de 
Sicília per ordre de la fiscalia italiana, que acusa la ONG d'associació criminal que 
afavoreix la immigració clandestina. 
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A més, els responsables del vaixell "Open Arms", que són la cap de la missió, Anabel 
Montes, el capità del vaixell, Marc Reig, i el coordinador d'operacions, Gerard Canals, 
estan sent investigats per dues fiscalies sicilianes que els acusen de tràfic de persones, 
acusació que podria comportar una pena d'entre 5 i 15 anys de presó i una multa de 
15.000 euros per cada un dels 218 immigrants rescatats. 
 
Fa dos anys es va signar el tractat entre la Unió Europea i Turquia, un tractat que vulnera 
els drets de les persones refugiades i que pretén evitar i frenar que milers de refugiats i 
refugiades arribin a les costes europees. 
 
Actualment Itàlia finança els Guarda Costes libis perquè aquests aturin les pasteres que 
creuen les costes de Líbia i retornin les persones que les ocupen al seu país d'origen. 
 
Els governs europeus intenten posar traves a les ONG que salven vides al mar, acusant-
les de tràfic de persones, quan haurien de ser ells els qui garantissin vies segures i no 
fronteres assassines i, també, el salvament marítim de les persones que fugen del seu 
país a causa de guerres o conflictes armats. 
 
Tenint en compte la necessària i imprescindible missió de rescat al mar que fa la ONG, i 
sabent que les persones rescatades estaven en territori europeu i que retornar-les seria 
un acte de devolució en calent que no defensem, exigim que es retiri l'acusació i que es 
prenguin mesures per evitar la immobilització del vaixell. 
 
El passat dimarts, dia 27 de març, el jutge instructor de Catània ha confirmat la 
immobilització preventiva de l'embarcació de Proactiva Open Arms a la que, encara que 
desestima el delicte d’organització criminal que demana la fiscalia acusa, d’afavorir la 
immigració il·legal. 
 
Ara, en els propers 20 dies, la fiscalia de Ragusa haurà d’examinar novament el cas i 
decidir si demana una nova ordre d’immobilització cautelar del vaixell o, en cas contrari, 
decauria la confiscació vigent. 
 
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. - Celebrar l'alliberament del vaixell de la ONG Proactiva Open Arms per garantir 
que continuï amb la seva missió de rescat en el mar Mediterrani i retirar l’acusació 
d'associació criminal. 
 
Segon.- Exigir que es retirin immediatament les acusacions a la cap de missió, al capità i 
al coordinador d'operacions de la missió 43 de la ONG Proactiva Open Arms i, en 
conseqüència, les demandes de pena de presó i multa. 
 
Tercer.- Exigir les autoritats espanyoles que prenguin mesures davant d'aquestes 
acusacions i actuïn immediatament per acabar amb aquesta injustícia. 
 
Quart.- Demanar la Comissió Europea que revisi la Directiva de Facilitació 090/2002 
perquè la Unió Europea i tots els seus estats compleixin fidelment el protocol de l’ONU 
contra el tràfic il·lícit de migrants que inclou l'exempció de criminalització per a aquells 
que donen assistència humanitària. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords al President del govern espanyol, al ministre de 
justícia, als grups parlamentaris del Congrés, del Senat i del Parlament de Catalunya, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a 
la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a la ONG Proactiva Open Arma 
i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.” 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Alguna intervenció al respecte? Senyor De las 
Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Avançar que el nostre vot serà una abstenció per una raó independentment dels nostres 
posicionaments cap a l’ONG. En aquesta moció entenem que hi ha una interferència 
judicial en un procés dins d’un estat europeu i pensem que hem de deixar treballar els 
jutges i els fiscals perquè arribi tot a bon fi. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del PSC?  
 
La Sra. Mònica González 
 
Sí, una petita reflexió que, donada la situació que ha variat una mica, sí que és veritat que 
hem de celebrar l’alliberament del vaixell, però en tot cas hem de fer palesa la situació 
davant d’un abandonament jurídic que hi ha a la comunitat europea referent a tasques 
humanitàries que haurien d’estar liderant els governs i que actualment no s’està fent. 
Crec que hem de donar un toc d’atenció i reclamar als governs estatals i europeus que 
s’asseguin a dissenyar accions de suport i no criminalitzar tasques que nosaltres ens 
generen el major respecte. Per tot això, votarem a favor. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció per part de la CUP? Per part de C’s? Senyora Parodi 
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Sí, nosaltres ens abstindrem perquè no intervindrem en les decisions que prengui la 
justícia d’un país democràtic. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per part del PDeCAT, alguna intervenció? 
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Gràcies, senyor alcalde. Era per dir que el nostre vot serà favorable a la moció i els fets 
que han passat aquests últims dies és una constatació que aquesta Europa cada cop 
està més llunyana dels seus ciutadans, que hi hauria d’estar més a prop en situacions 
d’emergència com l’actual, en la qual una ONG com Pro Activa Open Arms està oferint al 
Mediterrani. Gràcies 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tancar el debat, senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Només volia agrair el suport als grups que votaran a favor de la moció. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs passem a la votació. 
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Resultat: Aprovada per 17 vots a favor i 3 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (2 regidors) i PP (1 regidor) s'abstenen. 
 
23. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP, d'Amnistia 
Internacional i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia de 
suport i per la protecció dels/de les defensors/es dels drets humans a Colòmbia 
 
La Sra. Mònica González  
 
Gràcies, senyor alcalde. Passaré a llegir la moció amb el model que ens va arribar 
directament d’Amnistia Internacional i el contingut és el següent: 
 
La declaració institucional literalment diu el següent: 
 
“A Colòmbia, malgrat el procés de pau, en el darrer any s’ha produït un alarmant augment 
dels homicidis i dels atacs contra els defensors i les defensores dels drets humans per 
part de determinats grups armats. 
 
A finals del 2016, el Govern i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), 
el grup guerriller més gran del país, van signar un acord de pau que va ser posteriorment 
ratificat pel Congrés. Fa uns mesos, el govern va anunciar el començament de 
negociacions amb la segona guerrilla més important del país, l'Exèrcit d'Alliberament 
Nacional (ELN), però el gener les negociacions van quedar suspeses. No obstant això, la 
signatura dels acords de pau suposa el primer de molts més passos necessaris per 
arribar a una situació en la qual la població colombiana pugui viure sense por de ser 
víctima d'homicidi, desaparició o desplaçament forçat per pànic a perdre la vida. Ens 
trobem davant un moment històric en el qual la comunitat internacional és fonamental. 
 
La percepció que l'acord de pau aconseguit amb les FARC suposa el final de les 
violacions de drets humans està molt lluny de la realitat. Malgrat l'acord de pau, 
Colòmbia viu des d'agost de 2016 un alarmant augment dels atacs contra defensors i 
defensores dels drets humans, especialment contra líders comunitaris/es, activistes en 
favor del dret a la terra i el medi ambient, i contra els/les qui fan campanya pel procés de 
pau i contra la impunitat, sobretot en zones rurals. 
 
Segons l’ONU, l’any 2017 van ser assassinats/des 100 defensors i defensores de 
drets humans a Colòmbia. Davant aquesta situació les autoritats colombianes han 
d'adoptar mecanismes de protecció més efectius i exhaustius que garanteixin la seguretat 
de les comunitats en risc. A menys que les autoritats no assegurin la protecció urgent 
d'aquestes comunitats, es podrien perdre moltes vides. 
 
Darrere d'aquests atacs hi ha grups armats, inclosos paramilitars, que han 
augmentat la seva activitat per apoderar-se dels territoris abans controlats per les 
FARC, rics en recursos i que es poden explotar amb fins econòmics. Les autoritats 
colombianes al·leguen que tots els grups paramilitars van ser desmobilitzats l'any 2015. 
No obstant això, la realitat és una altra, l'Oficina a Colòmbia de l'Alt Comissionat de les 
Nacions Unides pels Drets Humans ha alertat en reiterades ocasions de l'augment de 
l'activitat paramilitar i dels riscos que comporta. Per tant, les autoritats han d'actuar per 
protegir les comunitats amenaçades per aquests grups armats, en lloc de negar que 
continuen actius.  
 
Colòmbia es troba en un moment històric de construcció de la pau, però aquesta 
pau no pot implicar més impunitat. Sense justícia no hi haurà pau real, i és per això 
que s'ha de garantir a les víctimes el seu dret a la veritat, justícia i reparació. 
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D'acord amb el dret internacional, les autoritats colombianes han de portar davant la 
justícia als presumptes culpables de crim de guerra i de lesa humanitat. 
 
Per aquesta raó, l’Ajuntament del Masnou s’adhereix a la Declaració del Parlament de 
Catalunya de suport i per la protecció dels defensors dels Drets Humans a Colòmbia 
aprovada per unanimitat el 26 de juny del 2017 i insta el Govern de la Generalitat a: 
 
• Fer les gestions necessàries perquè les Missions d'Observació i de Verificació de 
Nacions Unides a Colòmbia estiguin dotades d'un component de drets humans per tal de 
reforçar les funcions de vigilància de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides 
per als Drets Humans en aquest país. 
 
• Instar el Govern colombià perquè adopti mesures més efectives per garantir la seguretat 
dels grups i les comunitats en risc, com els pobles indígenes, afrodescendents i 
camperols, i els defensors i les defensores de drets humans. 
 
• Traslladar aquesta declaració i instar el Govern espanyol a prendre mesures pel 
compliment dels punts anteriors. 
 
• Traslladar aquests acords a Amnistia Internacional Catalunya, a la Taula per Colòmbia i 
el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
El paper dels defensors i de les defensores és fonamental per a la construcció de la pau a 
Colòmbia. Però la pau no es pot construir amb la impunitat dels abusos i les violacions 
dels drets humans. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament del Masnou manifestem el 
nostre suport a la tasca dels/de les activistes i líders comunitaris/es i demanem la seva 
protecció efectiva perquè puguin continuar treballant per a la defensa dels drets humans.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor Miró. 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Creiem necessari denunciar l’abús de poder continuat el que exerceix el Govern de 
Colòmbia i la poca intenció que té actualment de portar aquest conflicte a bon port. I diem 
poca intenció perquè les FARC ja han complert més del 90 % de les resolucions 
adoptades pels acords de Cuba, mentre que el Govern continua fent com si res. Des del 
desarmament fins al 24 de gener han mort a mans de paramilitars 36, ara sí, exguerrillers 
de les FARC. Colòmbia, país oblidat pels mitjans de comunicació més concentrats a 
atacar les suposades adversitats de Maduro, obvien que és un dels països de l’Amèrica 
del Sud amb més conflictes socials i polítics. Cada quatre dies s’assassina un opositor, 
cada 15 dies mor un nen de fam o cada dia set nens menors de 12 anys comencen a 
treballar. Només en són alguns exemples. Malauradament, la pau costarà d’arribar a una 
país on la dreta té ratinent, continua controlant els grups paramilitars que atemoreixen els 
pagesos sense terra i que amb l’ajuda de les grans inversions internacionals d’empreses 
com BBVA, Santander o Telefònica directament relacionades amb els assassinats de 
líders camperols continuen aplicant un capitalisme salvatge i destructiu. Amb aquestes 
empreses pel mig s’explica molt bé com pot ser que aquí no ens arribi ni un 1 % del que 
sí que ens arriba, per exemple de Veneçuela. I és que mitjans com El País o Antena3 
estan directament controlats per aquestes empreses.  
 
Creiem que la reforma agrària que acabi amb els grans terratinents seria un primer pas 
valuós en el procés de pau i fins que no es doni no es podrà començar a parlar de la 
solució a un conflicte que ja porta més de sis dècades d’existència. Per això votarem a 
favor.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Jo t’ho dic a títol amistós. Jo no relacionaria empreses amb assassinats. És que ho 
acabes de dir directament. No sé, si vols, tu fes el que vulguis que ets major d’edat, però 
jo no faria això perquè pot tenir alguna conseqüència, jo no faré res, per descomptat, però 
em vull referir que és dir, una afirmació que aquestes empreses tenen relació directa amb 
els assassinats, jo trobo que, com a mínim, no és encertat. T’ho dic per tu. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi hauria alguna altra intervenció al respecte? Passem a votar... Senyora Mònica 
González alguna qüestió més a afegir? Doncs passem a votar la declaració, sí, digui 
digui... 
 
La Sra. Mònica González 
 
Només volia agrair el gest favorable dels grups que votin la moció i esperem que no 
hàgim votar moltes més mocions com aquesta. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs, si els sembla, passem a la votació de la declaració institucional. 
 
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
24. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre el 
desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Moltes gràcies, senyor Oliveras, bona nit. Intentaré llegir només una part de l’exposició de 
motius de la part expositiva i després comentar públicament el que ja els he comentat en 
particular a cadascú dels representants dels grups municipals. I és que, a petició del 
PSC, hem fet una modificació de l’acord tercer, que el que feia era, al nostre entendre, 
enriquir el text, no canviar la voluntat de la moció i desplegar una mica millor allò que vol 
defensar. I, per tant, és la que passo a llegir. 
 
La declaració institucional literalment diu el següent: 
 
“La ILP de la Renda Garantida de Ciutadania va rebre I’avaI de més de 120.000 
persones, catalans i catalanes que amb les seves signatures van possibilitar que es 
prengués a consideració al Parlament. Va ser defensada per el portaveu de la Comissió 
promotora a I’hemicicIe, el 26 de març de 2014. 
 
L’objectiu de la ILP impulsada des de la ciutadania i els moviments i entitats socials, era 
el desenvolupament de l'article 24.3 de I’Estatut d’Autonomia de Catalunya on diu: “Les 
persones o famílies que es trobin en situació de pobresa tenen dret a accedir a una 
Renda garantida de Ciutadania que els asseguri els mínims una vida digna, d’acord amb 
les condicions que legalment s’estableixin” per a través de la seva implementació fer front 
a la pobresa estructural que patim a Catalunya. 
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AI Ilarg del 2016 i 2017 nombrosos ajuntaments de Catalunya van donar suport a la 
Declaració a la ciutadania de Catalunya: urgeix el dret a la renda garantida de ciutadania 
per superar la pobresa a Catalunya, elaborat per la Comissió Renda Garantida i signada 
per multitud d’alcaldes i alcaldesses del nostre país. Una gran quantitat d’ajuntaments 
van nomenar els seus municipis com a pobles i ciutats promotores de la Renda Garantida 
de Ciutadania i la mateixa Diputació de Barcelona així ho va acordar en sessió plenària el 
26 d’octubre de 2016. A les declaracions i mocions aprovades, s’acordava, entre d’altres 
punts, instar el Parlament de Catalunya a aprovar la Renda Garantida de Ciutadania i a 
dotar-la econòmicament i amb suficiència per afrontar la seva aplicació. 
 
Després d’anys de debats, superant dificultats i traves en el marc del Parlament, va ser 
finalment aprovada el 12 de juliol de 2017, gràcies a l'acord de tots els grups. La seva 
aprovació ha suposat sens dubte en termes socials, un avenç i jurídicament un nou dret 
social de les persones. Una prestació econòmica per fer front a la pobresa, un instrument 
de primera magnitud per acabar amb la desigualtat a Catalunya. I obliga a la Generalitat 
de Catalunya a iniciar el desplegament i ha dotar-la de pressupost. 
 
La prestació va dirigida a persones que no disposin recursos econòmics mínims per 
atendre les necessitats bàsiques d’una vida digna i com a complement a persones que tot 
i percebre una altra prestació estatal no disposin dels recursos mínims per atendre les 
seves necessitats bàsiques.  
 
Les persones beneficiaries han de cobrar 564 euros mensuals lligats a un pla d’inserció 
laboral o inclusió social. La quantitat ha percebre anirà augmentant fins I’any 2020 quan 
els beneficiaris cobraran el 100% de I’IRSC, estimat actualment en 664 euros at mes. 
 
Les persones que reben la RMI, sense fer cap tràmit passen a rebre-la directament. 
Altres beneficiaris son les famílies monoparentals que no treballen o ho fan a temps 
parcial que cobren menys de 639 euros al mes i en el cas de cobrar menys de 564 euros 
al mes si no treballen, tenen més de 23 anys o han creat una unitat familiar independent 
fa mes de mig any. 
 
També son beneficiares les persones que tot i rebent una prestació subsidi per 
desocupació si aquesta és inferior a 564 euros al mes, els que tenen més de 23 anys i 
sinó reben cap prestació de serveis d’acoIIiment residencial o sanitari permanent. 
 
En tots els cassos tots els beneficiaris ha de fer més de dos anys que resideixen a 
Catalunya. En l’acord va quedar establert que la prestació s’impIementaria a partir del 15 
de setembre de 2017. 
 
Aquest mes de març, fa doncs, 6 mesos que a través del Departament de Treball, Afers 
Socials i família s’han posat les bases per a que les beneficiaris hi puguin accedir. 
 
Segons dades de la Generalitat, del 15 de setembre al 15 de febrer un total de 61.000 
persones han demanat ser beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania amb una 
distribució territorial del 70% de la demarcació de Barcelona, el 12% Girona, 9% 
Tarragona, 4% Terres de I'Ebre i 5% Lleida. D'aquestes, n'hi ha 26.000 que es van 
descartar perquè no complien els requisits. 
 
Les entitats promotores reconeixen que a dia d'avui els beneficiaris són essencialment els 
anteriors perceptors de la renda mínima d’inserció (PIRMI) que va quedar substituïda i 
superada per aquesta renda. 
 
Existeix una situació de col·lapse que afecta a altres persones beneficiaries, ja que 
s’acumulen sol·licituds fruit de la manca de personal i de suport informàtic perquè 
l'aplicatiu no va estar disponible a tot arreu i tot a I’hora. 
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Tanmateix, des de la Comissió promotora i entitats socials i sindicats que en formen part, 
mostren una gran preocupació per aquest lent desplegament, però també per la manca 
de transparència en les resolucions denegades. Així mateix també manifesten el 
desconcert que provoca el fet que no s’hagi aprovat el reglament ni que tampoc s'hagi 
constituït la comissió de seguiment que havia d’avaluar-ne el desplegament. 
 
En aquest context, la pròpia comissió promotora -a més a més d’exigir el correcte 
desplegament a l’Administració- i algunes de les entitats que en formen part estan 
realitzant tasques d’informació dels seus drets a les possibles beneficiaries, també fent 
recull d’incidències i de denegacions, etc.. 
 
Davant la necessitat doncs, d’una banda conèixer al detall quins son els recursos 
destinats a la gestió, tant de persones professionals contactades per implementar-la, les 
queixes rebudes, les incidències registrades al sistema informàtic i els seus efectes i 
també quants expedients s’han resolt per silenci administratiu positiu en no tenir resposta 
dins el termini màxim establert per la IIei i, en definitiva perquè la ciutadania en general 
tingui tota la informació i que els que hi tenen dret no es quedin sense accedir la 
prestació. 
 
En virtut d’aquestes consideracions, el Grup Municipal lCV-EUiA de I’Ajuntament del 
Masnou proposa al ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Instar el Departament de Treball, Afers Socials i Família a realitzar un exercici 
de transparència en la gestió i a informar-ne en temps i forma tant a la Comissió 
promotora de la Renda Garantida de Ciutadania com a les entitats municipalistes i els 
municipis, fent publiques les dades i I'estat de situació del desplegament de la Renda 
Garantida de Ciutadania. 
 
Segon.- Instar el Departament de Treball, Afers Socials i Família que la prestació 
s’apliqui sense caràcter restrictiu. 
 
Tercer.- Instar la posada en marxa, en el moment que es formi Govern a Catalunya, de la 
Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania que ha de realitzar les 
funcions d’òrgan de seguiment que inclogui mesures concretes tal i com: 
 

• Accelerar el procés d’adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de 
ciutadania, informant I’interessat/da d'aqueIIes oficines amb la llista d’espera més 
curta. 

 
• Resoldre els expedients oberts incrementant notablement el personal de la Direcció 

General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i I'Autoempresa per 
a aquesta finalitat. 

 
• Informar a les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient dins els 

terminis que marca la Llei, així com obrir vies de revisió per aquells expedients que 
finalment quedin rebutjats, especialment en casos de menors, persones amb 
dependència i dones víctimes de violència masclista. 

 
• Prioritzar la resolució dels expedients que superin els 5 mesos d'espera. 
 
• Facilitar a través del web de la Generalitat de Catalunya el formulari de 

reclamacions i d’interposició d'un recurs d’algada per aquells beneficiaris/àries que 
hagin vist vulnerats els seus drets en relació a la Llei. 

 
• Destinar els recursos tècnics i de personal necessaris per a una atenció de qualitat 

a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya i als Serveis Socials Bàsics. 
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• Constituir de forma immediata les taules territorials de coordinació, on hi siguin 
presents representants de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, 
les Cooperatives i I’Autoempresa, del Servei d’Ocupació de Catalunya, dels Serveis 
Socials i dels ajuntaments o Consells Comarcals. 

 
• Iniciar el desplegament del decret regulador del reglament que desenvolupa la 

renda garantida de ciutadania. 
 

Quart.- Instar, en el moment que es formi Govern a Catalunya, I’eIaboracio i aprovació 
del decret del Reglament per desenvolupar la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
Cinquè.- Donar trasllat dels presents acords al Departament de Treball, Afers Socials i 
Família, els grups politics del Parlament de Catalunya, a la Comissió Promotora Renda 
Garantida de Ciutadania i les entitats municipalistes de Catalunya.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Crespo. Hi ha alguna intervenció al respecte? Sí, senyora 
González. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies. Bé, en primer lloc volia agrair la incorporació dels acords que la senyora Crespo 
ha esmentat al principi de la intervenció i dir, per una altra banda, que el nostre Grup 
parlamentari porta des del mes d’octubre passat treballant i demanant informes de 
situació fins al punt que vam presentar a inici de l’any una demanda d’informe sobre la 
implantació de la renda garantida que es va iniciar el 15 de setembre fins l’actualitat i que 
facilités tot l’assessorament necessari a aquells que han vist vulnerats els seus drets pel 
compliment dels terminis per part de l’Administració, per manca de transparència i rigor 
en el desplegament d’aquesta renda. Són moltes les persones afectades per la inacció 
del Departament d’Afers Socials i Família i des del món local seguirem recolzant i 
defensant els drets de les persones, sobretot dels més vulnerables. I, en tot cas, gràcies 
per la incorporació dels nostres acords. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Endavant. 
 
La Sra. Rosa Subirats 
 
La CUP donem suport a aquesta declaració institucional sobre la renda garantida, però 
donar-hi suport no treu que vulguem exponent perquè entenem que la Llei de la renda 
garantida de la qual avui parlem aquí és una proposta de mínims necessària, però de 
mínims, i que no suposa una transformació de les coordenades del mapa de la pobresa a 
casa nostra.  
 
Per una banda i des de la perspectiva de gènere, la renda garantida no suposa una 
transformació en profunditat del rostre feminitzat de la pobresa en el sentit que la 
prestació té una matriu familiar. Pot semblar un tema tècnic però no ho és. Es pot 
demanar la renda garantida per unitat familiar, fet que reforça la desigualtat de gènere en 
el si de la família en el sentit que no suposa un mecanisme d’apoderament de les dones, 
perquè no té en compte la construcció patriarcal de la majoria de famílies. Per altra 
banda, des de la perspectiva que lluita contra el racisme i la guetització de les poblacions 
migrades tampoc és transformadora per a aquelles famílies migrades es demana una 
permanència mínima continuada i efectiva de 24 mesos de residència legal a Catalunya.  
 
Diu la Llei literalment que, cas que es produeixi un efecte crida, que s’haurà de constatar 
amb un increment de com a mínim un 10 % de noves sol·licituds de renda garantida de 
recents censats a Catalunya, es podrà ampliar el requisit a la residència prèvia fins a un 
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total de 36 mesos. Aquest punt és escandalós, perquè restringeix literalment el dret a les 
persones d’altres orígens segons el compliment de la llei d’estrangeria, que és 
profundament racista i classista. Si bona part de les persones més pobres del nostre país 
són d’origen diversos caldrà elaborar polítiques públiques que assumeixin que quan es 
tracta de pobresa l’origen i la classe es creuen, però en cap cas restringir els pocs 
mecanismes contra la pobresa que s’administren a casa nostra.  
 
Finalment i des d’una perspectiva de classe tampoc és transformadora. La renda 
garantida és de condició subjectiva no condicionada i consta de dos trams, el segon 
vinculat a la inserció laboral i d’obligat compliment. El segon tram se l’entén com a 
prestació complementaria 150 €, però es compta com a part de la prestació local, és a dir, 
si no s’acompleix el pla d’inserció amb èxit partint d’un esquema fictici d’un mercat laboral 
amb capacitat d’oferir feines de qualitat es retiren els 150 €, però en cas que segueixi el 
pla d’inserció i es rebutgi una sola feina considerada adequada es perd la totalitat de la 
prestació, encara que sigui a temps parcial i que suposi menys ingressos que la mateixa 
renda garantida. Ja ho hem dit la CUP, el Parlament ha treballat per la complementarietat 
i per fer una renda garantida totalment junta però sense estar exempta de debats i 
contradiccions. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs si vol tancar el debat, senyora Crespo. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies de nou. Només vull agrair els vot afirmatius que pugui tenir la proposta 
presentada i cert que és un tema complex i, a més, el desplegament està donant molts 
problemes degut al bloqueig en la formació de govern a Catalunya i també perquè ja està 
aprovada i no s’ha desplegat amb els recursos suficients. Per tant, a veure si entre tots 
ens esforcem i tirem endavant una eina que és útil, sobretot per a les persones que més 
ho necessiten. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passem a la votació de la declaració institucional. 
 
Resultat: Aprovat per 18 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a 
favor. 
 
El Grup Municipal de C’s (2 regidors) s’absté. 
 
25. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en 
defensa dels drets dels treballadors/es del sector carni 
 
La Sra. Rosa Subirats 
 
Només en llegiré un trosset i els acords perquè és molt llarga.  
 
La Sra. Rosa Subirats llegeix la declaració institucional següent: 
 
“1.- La indústria càrnia és, des de fa ja diversos anys, un sector econòmic en creixement 
que té un important i rellevant impacte a Catalunya, tant des del punt de vista econòmic, 
com des de la perspectiva ecològica, com de la social. Per aquest motiu l’evolució i les 
circumstàncies d’aquest sector suposen i impliquen també un fort impacte en tots els 
altres àmbits de la nostra vida quotidiana.  
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La vaga a l’Escorxador d’ESFOSA (de Vic) els dies 29 i 30 de març de 2016 va ajudar a 
fer visible la situació de les condicions de treball a la indústria càrnia, on a les dures 
condicions de treball cal afegir-hi el fenomen de les «falses cooperatives», un frau a 
escala global en el sector, realitzat amb la connivència de la patronal de les càrnies, on 
es devaluen les condicions dels treballadors utilitzant la figura interposada de la 
cooperativa. Així, una figura pensada inicialment com una eina de control democràtic de 
la producció per part dels treballadors, esdevé a la pràctica, en l’àmbit de les càrnies un 
mer instrument per defraudar. Utilitzant el mecanisme de les cessions laborals hi ha molts 
escorxadors que, gairebé sense plantilla pròpia, es nodreixen del personal cedit per part 
d’aquestes falses cooperatives, i s’arriba a extrems on escorxadors, amb una plantilla 
pròpia de poc més de 20 treballadors, ocupen fins a un miler de treballadors, cedits de 
manera tramposa per aquestes falses cooperatives. Molts treballadors i treballadores són 
immigrants, i tenen a més una especial situació de vulnerabilitat afegida, per 
desconeixement de la llengua i de la nostra legislació laboral. 
 
Des de fa ja uns quants anys s’ha generalitzat la utilització d’aquestes suposades 
cooperatives utilitzant falses excuses, com que permetien una major flexibilitat a les 
empreses càrnies. Últimament, la major part de les indústries càrnies, però no totes, han 
utilitzat aquesta forma habitual de contractació de treballadors (o de suposats socis 
treballadors) que fan possible el funcionament habitual de tot el sector i que permeten 
que diàriament se sacrifiquin desenes de milers de porcs, i d’altres animals. Ho fan 
utilitzant contractes mercantils privats, que renoven cada pocs mesos, simulant una 
contractació privada entre empreses controlades pel mateix grup empresarial.  
 
Aquest fet els permet prescindir dels treballadors contractats quan així els convé, però 
alhora incideix molt negativament en els ingressos de la Seguretat Social ja que, a través 
del mecanisme de fer-los donar d’alta com a falsos autònoms, els permet eludir també el 
pagament del major cost que representaria la seva contractació com es fa amb la resta 
de treballadors, pel règim general. 
 
A la pràctica això es tradueix en una defraudació a gran escala de les cotitzacions 
socials, i en que tots aquests suposats socis treballadors tinguin molts menys drets que 
els altres. No tenen dret a atur, sovint no cobren baixes pels accidents laborals, no tenen 
reconegut el dret a vacances i tampoc perceben pagues dobles, ni tampoc perceben 
d’altes prestacions familiars.  
 
Alhora, una part d’aquestes empreses càrnies, suposades usuàries de les falses 
cooperatives, utilitzen aquest mecanisme per abaratir costos laborals, pagant cada 
vegada pitjor el treball, que així ha esdevingut semiesclau, i en unes condicions cada 
vegada més precàries, abusives i inhumanes. 
 
Aquest fet, alhora suposa la introducció una competència deslleial a la resta d’empreses 
que sí que retribueixen el treball segons marca el conveni del sector, i que sí que cotitzen 
al règim general de la Seguretat Social. Es crea així un cercle viciós que incentiva la 
precarització cada vegada més greu del treball a tot el sector carni, i aquesta dinàmica 
negativa genera també una onada expansiva cap a d’altres sectors que, veient la 
impunitat generalitzada amb que es duen a terme aquest tipus de pràctiques, tendeixen a 
copiar aquestes formes de contractació i de treball semiesclau, precaritzant i empobrint 
així a molts altres treballadors i treballadores. Avui dia sectors com l’hostaleria, la 
telefonia, el transport i d’altres ja han conegut o coneixen experiències similars de 
subcontractació abusiva.  
 
A la vista de la greu situació i evolució d’aquest fenomen del fals cooperativisme, on les 
suposades “cooperatives” queden contractualment subordinades a grups empresarials 
molt més potents, el Parlament de Catalunya va legislar el passat mes de març de 2017, 
en el marc de la Llei d’acompanyament dels pressupostos, una modificació de la llei 
catalana de Cooperatives. 
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2.- Per tal d’evitar o minimitzar el fenomen es va establir que aquest tipus de cooperatives 
havien de reunir dos requisits: per una banda, cal que garanteixin que la retribució i 
condicions de treball dels treballadors han de ser equivalents a la retribució que estableix 
el conveni del sector. Per altra banda, s’estableix que la cotització a la Seguretat Social 
ha de garantir que les condicions de protecció social de les persones que hi treballen 
hagin de ser, almenys, equivalents a les de tots i totes les altres, en aspectes com: atur, 
cobertura de baixes per malaltia i accident, incapacitats permanents, prestacions familiars 
i de maternitat, etc.  
 
D’aquesta forma s’està incidint en la millora de les condicions laborals dels treballadors 
afectats, però alhora s’està alleugerint els serveis socials dels ajuntaments que, en cas de 
no garantir-se aquests mínims, es veuen amb l’obligació d’intervenir quan un treballador o 
treballadora precari és acomiadat sense dret a prestacions d’atur, o quan pateix baixes 
llargues, per malalties comunes, per malalties professionals o per accidents laborals, que 
sovint no son degudament retribuïdes. Aquestes situacions són evitables i clarament 
injustificables, i així es preveu a la llei: han de ser evitades. La modificació legal, 
aprovada pel parlament, és plenament vigent, ja que no ha estat recorreguda ni suspesa 
al Tribunal Constitucional. 
 
3.- La realitat però és que, tot i el context d’augment dels milionaris beneficis en moltes 
empreses del sector carni, les resistències a l’aplicació de la llei són molt importants, i 
estan causant greus conseqüències.  
 
La modificació legal es va realitzar ambla pretensió de desactivar aquest mecanisme 
fraudulent per la via de l’equiparació de les condicions dels socis d’aquestes cooperatives 
amb les condicions laborals del sector d’activitat on actuen. No obstant, cal denunciar que 
la resposta, a dia d’avui, de certs escorxadors que s’aprofiten d’aquesta situació de frau, 
és fer noves maniobres per eludir aquesta norma, acomiadant treballadors, intentant 
crear un clima de pànic i així mantenir la situació de precarietat laboral. És a dir: ara 
estem encarant i patint les greus i virulentes reaccions de certa patronal en contra de la 
Llei de cooperatives catalana, modificada l’any 2017, on es va introduir l’apartat 5 de 
l’article 132, que va ser aprovada pel Parlament de Catalunya com a una resposta 
d’urgència per aturar els abusos i desemmascarar el frau. 
 
4.- En algun cas concret, després de nombroses peticions i comunicacions dels 
treballadors, demanant que es fes complir la llei, i en algun cas, després de la intervenció 
de la Inspecció de Treball, s’havia arribat a un compromís d’aplicar-la i de complir-la. 
Aquesta decisió, que fins i tot si ha estat confirmada per l’assemblea general, no ha estat 
però ben vista per les suposades empreses “usuàries”, de manera que aquestes han 
decidit arbitràriament, i sense motivació de cap mena, rescindir o negar-se renovar la 
subcontractació de la cooperativa, esmenant la plana a la suposada cooperativa i 
impedint-li la seva efectiva presa de decisions.  
 
Aquesta manera d’actuar ha provocat que, de manera imminent, uns 500 treballadors de 
la “cooperativa” Serveis d’Escorxador Clavial SCCL es poden quedar sense feina a partir 
del proper mes de abril. A més, vint-i-vuit treballadors de la suposada “cooperativa” 
Trabajadores Asociados de la Industria Càrnica (TAIC SCCL) ja han estat acomiadats per 
negar-se a signar el seu consentiment per entrar a una falsa cooperativa de fora de 
Catalunya.  
 
Així, es pren la decisió de deixar-los sense feina, i sense els ingressos mínims de 
subsistència de les seves famílies, de manera arbitrària i abusiva. Aquesta és una decisió 
presa pel Grupo Jorge (grup d’empreses controlat per l’empresari aragonès Jorge 
Samper) del qual formen part empreses com le Porc Gourmet, i altres que hi ha a les 
seves instal·lacions de Santa Eugènia de Berga (Rivasam Intercontinental, PPS 
iProteínas y Derivados). Aquesta decisió és, sense cap dubte, una greu represàlia 
d’aquest grup empresarial contra els treballadors que el fan funcionar, només per impedir 
o obstaculitzar la decisió d’exigir i reclamar que es doni estricte compliment a la llei. En 
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aquest cas la llei catalana és rebutjada i boicotejada per aquest grup empresarial de 
manera conscient i deliberada.  
 
D’aquesta manera, i amb la pressió constant de l’amenaça de deixar-los sense feina, s’ha 
obligat els suposats “socis treballadors” a renunciar, fins i tot, a les petites millores que 
havien aconseguit l’any passat (com el dret a les vacances pagades) utilitzant, per 
obligar-los a canviar, la pressió exercida per bona part de la mateixa direcció i estructura 
de TAIC SCCL, i també de Clavial SCCL, que han maniobrat per perjudicar la seva pròpia 
cooperativa, forçant o intentant provocar que els treballadors l’abandonessin. Per tant, en 
aquests moments molts d’aquests treballadors i treballadores, que tenien millores ja 
aprovades, i als quals els corresponien també les millores legals per ser una cooperativa 
catalana, a la pràctica perdrien aquests drets perquè se’ls ha forçat a deixar la falsa 
cooperativa i inscriure’s a una suposada cooperativa gallega(que no estaria, pretesament, 
obligada a complir-ho).  
 
D’aquesta forma, el Grupo Jorge segueix intentant burlar la legislació, negant-se a 
reconèixer, als treballadors que treballen per a ells, cap dels drets que es reconeixen el 
conveni de càrnies, i la legislació catalana, per a tothom. Amb aquesta maniobra pretenen 
a més fer competència deslleial a les empreses catalanes del sector, que actualment o en 
el futur, sí que compleixin la llei.  
 
Per això, davant de les situacions inhumanes i de terrible precarietat laboral que es viuen 
en molts escorxadors catalans i de la resta de l’Estat que és denunciada des de fa temps 
pels afectats i afectades i, entre altres, per la plataforma Càrnies en Lluita, proposem al 
Ple l’aprovació d’aquesta moció, amb els següents  
 
ACORDS: 
 
1.- Declarem la nostra total solidaritat amb tots els treballadors i treballadores de la 
indústria càrnia, que pateixen condicions molt precàries de treball, i reclamem la millora 
immediata de les seves condicions laborals.  
 
2.- Exigim que de manera immediata es doni compliment estricte de la llei catalana de 
cooperatives, i que no es contractin més cooperatives de manera fraudulenta, i que 
tampoc s’utilitzin maniobres irregulars amb la finalitat evitar el compliment de la legislació 
catalana aplicable.  
 
3.- Demanem a la patronal de indústria càrnia que denunciï i combati totes les maniobres 
que estiguin destinades a facilitar una competència deslleial entre empreses, o que 
tinguin la finalitat d’aconseguir avantatges competitius a través de la precarització del 
treball, o mitjançant la contractació fictícia de suposades cooperatives que no funcionen 
com a tals.  
 
4.-Instem al Departament de Treball i a la Inspecció de Treball per tal que utilitzin totes 
les eines al seu abast, amb la finalitat d’acabar amb aquest frau de les falses 
cooperatives i garantir el manteniment del lloc de treball i unes condicions laborals 
dignes, garantint alhora que es persegueixi l’incompliment de la Llei catalana de 
cooperatives abans esmentada, que és plenament obligatòria i vinculant per a totes les 
parts. 
 
5.- Exigim que es preservi el dret al treball de les persones, i que es protegeixi les 
famílies que pateixen l’amenaça de quedar-se de manera sobtada sense ingressos i 
sense mitjans de subsistència, atès que no existeix cap causa econòmica ni de mercat 
que pugui emparar una decisió tan dràstica i una situació tan terroritzadora per a les 
famílies afectades, ni tan perjudicial per a la societat catalana en el seu conjunt. 
 
6.- Reclamem que des de totes les parts socials implicades es prenguin totes les mesures 
que siguin necessàries, per tal de garantir que les condicions mínimes de treball i de 
remuneració seran respectades a totes les persones que treballen al sector carni, sigui 
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quin sigui el seu origen, ètnia, sexe o condició, i qualsevol que sigui la seva forma de 
contractació.  
 
7. Posem els serveis socials d’aquest Ajuntament a disposició dels treballadors i 
treballadores i de les seves famílies, afectades per les falses cooperatives, per facilitar-los 
tots els mecanismes de suport, que puguin ajudar a pal·liar aquesta situació. 
 
8.- Comunicar aquests acords a totes les administracions, de tots els àmbits, que tinguin 
responsabilitats o competències en la gestió i superació d’aquesta greu situació.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyora Subirats si vol afegir alguna cosa més, si no passem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (2 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
26. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en suport 
als comitès en defensa de la República 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA, a la qual s’ha afegit 
ERC i PDeCAT-UNIÓ en suport als comitès en defensa de la República. 
 
La Sra. Rosa Subirats 
 
De l’original que vam enviar hi ha afegides algunes esmenes. 
 
La Sra. Rosa Subirats llegeix la declaració institucional següent: 
 
“Des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions han 
estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la no-violència ha estat un principi 
bàsic irrenunciable fins i tot davant de les actuacions d’unes forces policials desbocades 
que no han mostrat dubtes a l'hora d’agredir a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva 
condició.  
 
Tot i aquesta violència criminal orquestrada per un Estat superat i desbordat, 
l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum d’independència de 
Catalunya. Els aleshores anomenats Comitès en Defensa del Referèndum van ser una 
eina clau en la contenció i en la defensa no-violenta dels col·legis i centres de votació.  
 
L'Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització del 
moviment independentista amb la creació i socialització d'un relat que pretén justificar la 
repressió sense límits, al més pur estil franquista on se celebraven judicis sumaríssims 
amb les sentències redactades abans de començar. Aquesta estratègia d'Estat no és 
nova, fa dècades que s'aplica a Euskal Herria on tot s'hi val, fins i tot castigar les famílies 
amb la dispersió de presos o convertir una baralla de bar en un atemptat terrorista.  
 
Darrerament s'ha fet públic que la Fiscalia de l'Audiència Nacional de l'estat espanyol 
obria diligències contra els Comitès en Defensa de la República, atribuint-los possibles 
delictes de rebel·lió i terrorisme (delicte castigat amb penes de fins a 30 anys de presó) i 
hem vist ja els primers casos de detencions injustes per protestes pacífiques. Els CDR no 
són una organització criminal, no són cèl·lules violentes i no tenen cap altre objectiu que 
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treballar en favor de la República Catalana, una república on tothom hi tindrà lloc, vingui 
d'on vingui, pensi com pensi i parli la llengua que parli.  
 
Tanmateix, tot això no ens sorprèn perquè el feixisme no tolera la pluralitat, la solidaritat 
ni l'autoorganització de base popular. Per la part que ens toca, des d'aquesta humil 
posició, volem recordar que l'existència de presos polítics no ens espanta sinó que ens 
reafirma en la nostra decisió, i que la repressió contra el moviment independentista no 
ens fa dubtar sinó que ens empeny a crear xarxes de solidaritat: davant de la política del 
passat, un projecte de futur.  
 
Per tots aquests motius, la CUP-PA, ERC-AM-MES i PDeCAT-UNIÓ proposem els 
següents acords:  
 
1. Mostrar el compromís de l’Ajuntament del Masnou amb les institucions catalanes en el 
procés de materialització de la República Catalana. 
 
2. Denunciar la criminalització de la protesta social, la repressió i la violència institucional 
i posicionar-se a favor de la llibertat d’expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de 
manifestació. 
 
3. Manifestar el suport de l’Ajuntament del Masnou als Comitès de Defensa de la 
República arran de la ràtzia repressiva de l’Estat i denunciar i posicionar-se clarament en 
contra de les operacions de l’estat que utilitzen els diferents cossos policials i instancies 
judicials contra els nombrats Comitès de Defensa de la República vulnerant una i altra 
vegada tots els drets civils i polítics dels ciutadans. 
 
4. lnstar a l'Ajuntament del Masnou a col·laborar activament en la defensa dels 
masnovins i masnovines que vegin vulnerats els seus drets politics fonamentals. 
 
5. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis per 
la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea Nacional Catalana, 
a Òmnium Cultural i a Alerta Solidària.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Subirats. Hi ha alguna intervenció al respecte? 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, és per anticipar que el nostre vot serà negatiu, com poden suposar. I després fer 
algunes reflexions. Això dels autodeterminats comitès de defensa de la República, jo ben 
bé tampoc és que els conegui molt fora d’unes quantes fotografies i algunes actuacions 
tallant autopistes o fent actuacions d’aquest tipus. Actuacions pacífiques, simpàtiques, 
etc. Poden ser molt simpàtiques i molt pacífiques fins que el que va amb el cotxe es cansi 
que sigui simpàtica i pacífica que li tallin el seu camí i li estiguin retallant els seus drets. 
Quan un vol defensar les seves coses es pot defensar de moltes formes, hi ha la 
democràcia, hi ha els mitjans, hi ha les associacions, etc. Però quan un les vol defensar i 
si es pensa a costa de coartar la llibertat dels altres, com sembla que és per on estan 
apuntant aquests tipus d’actuacions, grups minoritaris tallant autopistes i fent cremar 
contenidors, cremant bales de palla, home. Jo no sé si això és una actuació simpàtica, 
agradable, com podria ser repartir flors, llibres, donar xerrades, no sé, organitzar curses 
populars. Això, mira, serien coses interessants. Aquestes ja no són tan interessants. 
 
Jo dic una cosa: quan un es diu comitè de defensa de la República es pot dir el nom que 
vulgui, això sona a comitè de defensa de la revolució. Si un extrapola a Cuba, sembla que 
algú hagi copiat alguna cosa d’aquí només canviant el terme de la paraula. Comitès per 
defensar què? Perquè quan un es defensa és perquè l’ataquen, dic jo, i quan un defensa 
quan l’ataquen què considera que és un atac i què considera que és una defensa? On 
comença una part i on acaba l’altra. Estem fregant una línia molt perillosa. De la 
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República? Bé, ja sabem, la República a veure, tothom la República ja sabem que és de 
tothom, la realitat és la que és. Ho podem defensar, podem defensar la República o el 
que vulguin, això en una democràcia hi cap tot dins dels seus mitjans democràtics.  
 
Ara, crear accions per retallar les llibertats dels altres, jo no sé si aquests comitès són els 
que han pintat les cases de gent coneguda amb marques, espero que no, perquè això 
són actuacions filo nazis. Les hem vistes, quan a un li marquen la casa i li posen una 
sèrie de coses, home. Estem fregant alguna cosa més. Espero que no siguin aquests i 
que siguin gent descerebrada que se li ha anat la pinça i que no entra dins d’aquests 
comitès, doncs, dedicats a fer bondat, que entenc que és la figura. No sé, jo no acabo 
d’entendre la figura aquesta, no acabo d’entendre el recolzament que alguns partits aquí 
li estan donant. Perquè jo penso que estan posant la mà al foc i ben bé jo no sé si sap on 
l’estan posant. Evidentment, com he repetit, votarem en contra.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Si, jo, nosaltres farem una explicació conjunta de les dues mocions. Només és manifestar 
el nostre vot en contra i després ja farem l’explicació. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per part d’ICV-EUiA? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Nosaltres volíem proposar la votació per blocs. Era, primer bloc 1, 2 i 3, que el 3 ha estat 
sorpresa i en el segon bloc, el 4 i 5.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord. Per part de C’s alguna intervenció? 
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Sí, pràctica de no violència. Fa tres setmanes un membre d’aquest grup va agredir una 
ciutadana d’aquí al Masnou. Hi ha una denúncia posada al jutjat. Evidentment, nosaltres 
no donarem suport a una moció que fomenta la violència i la delinqüència. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per part del PDeCAT, alguna intervenció? Per part d’ERC? Doncs donarà suport i 
preparem la intervenció per al següent punt. Per tancar el debat, senyora Subirats? Ah, el 
senyor Màxim Fàbregas havia demanat votació per punts. Val, va. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. La nostra coalició ha posat de manifest, en moltes ocasions, el 
seu rebuig a l’estratègia de la Fiscalia de l’Audiència Nacional a obrir diligències contra 
els CDR atribuint-los possibles delictes de rebel·lió i terrorisme i, en el mateix sentit, ens 
hem felicitat per la decisió de la resolució del Jutjat d’Instrucció núm. 5 que va rebutjar les 
acusacions de terrorisme i rebel·lió i va acordar la llibertat provisional de Tamara 
Carrasco. 
 
No obstant, nosaltres, que compartim la defensa de les llibertats d’expressió i de 
manifestació, no podem donar suport a algunes de les actuacions promogudes pels CDR.  
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A més, la nostra coalició s’ha mostrat crítica amb algunes de les actuacions que, des de 
les institucions catalanes, i més concretament des del Parlament de Catalunya i el seu 
Govern, s’han desenvolupat en l’anomenat “procés de materialització de la República”. 
 
És per aquestes raons que no podem donar suport als tres primers acords que proposa la 
moció i, per tant i en no poder votar per punts, hi votarem en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passaríem a la votació de la declaració institucional. 
 
Resultat: Aprovada per 13 vots a favor i 7 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i CUP-PA 
(2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i 
PP (1 regidor) hi voten en contra. 
 
27. Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i 
PDeCAT-UNIÓ per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la 
denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol 
 
El Sr. Jaume Oliveras llegeix la declaració institucional següent: 
 
“Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de 
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. 
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol 
està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal 
d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la 
sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics, 
tots ells gent de pau.  
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou 
dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme 
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira 
tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de 
repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que 
queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles 
Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 
 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada 
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més 
bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i 
civilitzat. 
 
També el passat dimarts, 10 d’abril, es van produir detencions de membres dels 
col·lectius CDR, acusats, entre altres, de rebel·lió i de terrorisme, en una equiparació 
absolutament injusta i desproporcionada de mobilitzacions populars amb actes de 
terrorisme.  
 
Davant d’aquestes noves injustícies, d’aquesta ignomínia, d’aquests actes d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya 
del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense 
vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots 
per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat 
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d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i 
el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 
 
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor 
de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, 
amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica 
cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.  
 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, 
Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi 
Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el 
nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny 
de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: 
la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita 
és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i 
no com a súbdits.  
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament del Masnou 
 
ACORDA 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi 
Cuixart i Jordi Sánchez. 
 
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles 
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i 
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans 
sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 
 
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la 
vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un 
estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
 
QUART.- Denunciar la repressió indiscrimanada i arbitrària vers l’independentisme i, en 
concret, de les persones que formen part d’ANC, Òmnium cultural i els CDR. 
 
CINQUÈ.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com 
la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 
 
SISÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies 
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera 
immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
 
SETÈ.- Instem a totes les entitats del municipi del Masnou a defensar els drets 
fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants 
escollits democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
VUITÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el 
Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del 
President i a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la 
defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i 
llibertats de la ciutadania”. 
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NOVÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així 
com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’ANC i Òmnium Cultural l’aprovació de la present moció. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha esmenes presentades pel Grup d’ICV. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Són set, que passo a llegir ràpidament. 
 
Primera: Afegir, a l’exposició de motius, com a paràgraf 8: 
 
Tenim el deure històric de refer consensos bàsics, de construir majories àmplies, plurals i 
transversals i de practicar un diàleg inclusiu que impliqui abandonar la unilateralitat i 
explorar totes les possibilitats que condueixin a formar un govern estable que implanti una 
agenda social potent i necessària per al nostre país. I, alhora, ens sentim interpel·lats en 
la creació d’un front democràtic per la lluita dels drets i les llibertats com l’única via per 
superar el caràcter d’excepcionalitat que viuen les institucions catalanes, reconstruint 
l’autogovern. En aquest sentit, donem suport a la creació d’espais amplis i transversals 
des d’on establir accions coordinades, com és el cas del recentment constituït “Espai 
Democràcia i Convivència”. 
 
Segona: Afegir, a l’exposició de motius, com a paràgraf 9: 
 
Cal afrontar la necessitat d’una nova etapa, concentrar totes les nostres forces en la 
recuperació de l’autogovern, en construir un futur de respecte a la sobirania i al conjunt 
del poble de Catalunya; concentrar-nos a superar el bloqueig institucional. L’actual 
moment requereix respostes fermes, transversals, inclusives i democràtiques.  
 
Tercera: Afegir, com a proposta d’acord: 
 
Apel·lar al diàleg inclusiu i a la preservació de la cohesió social i de la convivència entre 
els ciutadans i ciutadanes del nostre país. 
 
Quarta: Afegir, com a proposta d’acord: 
 
Fer una crida, al conjunt d’actors socials i polítics d’aquest país, a treballar, de forma 
conjunta i des de les majories més àmplies i plurals, per defensar els valors de la 
democràcia, la llibertat i la justícia que, com a pilars fonamentals en els quals s’edifica la 
societat catalana, estan sent vulnerats. 
 
Cinquena: Substituir l’actual redactat de la proposta d’acord vuitè, per: 
 
Mostrar el suport de l’Ajuntament a la crida unitària del Molt Honorable President del 
Parlament de Catalunya, Sr. Roger Torrent. 
 
Sisena: Afegir, com a proposta d’acord: 
 
Apostar per la creació d’un front democràtic per la lluita dels drets i les llibertats com 
l’única via per superar el caràcter d’excepcionalitat que viuen les institucions catalanes, 
reconstruint l’autogovern i, en conseqüència, donar suport a la creació d’espais amplis i 
transversals des d’on establir accions coordinades, com és el cas del recentment 
constituït “Espai Democràcia i Convivència”, que té com a objectius “la defensa de les 
institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la 
ciutadania. 
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Setena: Substituir l’actual redactat de la proposta d’acord novè per: 
 
Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH), 
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC), l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’Espai 
Democràcia i Convivència, l’ANC i Òmnium Cultural i fer-los públics a través dels mitjans 
habituals de comunicació de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Respecte a les esmenes presentades? 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, li faria una transaccional que seria de la primera esmena treure la frase “que impliqui 
abandonar la unilateralitat”. La segona esmena no li acceptaríem i acceptaríem la 3, 4, 5, 
6 i 7. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord. Acceptaria la proposta transaccional? D’acord. Doncs ara obrim un torn 
d’intervencions. Senyor De las Heras, amb la brevetat que el caracteritza. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Jo soc molt breu, ja ho sap vostè, senyor alcalde. Per anticipar-li que el nostre vot serà 
negatiu. Això és el primer. I, dit això, ha obviat unes coses molt importants. Jo els hi 
voldria explicar. Perquè aquí sembla que sigui una declaració molt pomposa, però el 
senyor alcalde ha dit que hi ha presos polítics, aquests senyors han manifestat amb els 
seus cartells que llibertat pels presos polítics i ho han fet precisament perquè hi ha prou 
llibertat i prou estat de dret que no permet que hi hagi presos polítics. Si no fos així ni 
vostès, ni el senyor alcalde, ni la gent podria expressar-se com s’expressa.  
 
Dit això és una obvietat, cal recordar-ho, cal que ho recordi i he dit en més d’una ocasió, 
hauria d’anar als primers dies de setembre. Dels dies negres de setembre al Parlament 
de Catalunya de 2017. Dies negres on va ser l’origen de tot. I l’origen de tot quin va ser? I 
és que això sembla que oblidem una cosa molt òbvia. Una que el Parlament de Catalunya 
es va erigir en potestat Constituent d’una forma il·legal, sense majoria legal, majoria 
política no legal i van decidir amb aquesta acció trepitjar els drets de més de la meitat de 
la població de Catalunya. Aquí van començar tots els mals. Una violació flagrant i molt 
greu de la llei. I té conseqüències això i és que els que van prendre aquesta decisió 
sabien que tindria conseqüències. Potser no se les imaginaven tan ràpides, però sabien 
que tindria conseqüències. Van donar un pas en fals.  
 
Una per violar l’Estatut de Catalunya, la Constitució espanyola i posar una barrera entre 
la meitat dels catalans. I això és imperdonable, imperdonable i molt greu. Això es podrà 
defensar jurídicament o ideològicament com es vulgui, però posar una barrera entre la 
meitat de Catalunya és el més greu que ens ha passat mai aquí. Mai havia passat això. I 
això, repeteixo, té conseqüències, per descomptat que té conseqüències, perquè aquesta 
gent no només van fer això sinó que sense cap autoritat ja estaven utilitzant quantitats 
enormes de recursos materials i humans per fer el trencament i constituir unilateralment 
un estat fora del nostre estat. Amb aquesta il·legalitat manifesta venen després les 
conseqüències. Quines són les conseqüències? Són conseqüències penals. Després 
cadascú tindrà dret a la seva defensa i al seu judici just, com ha de ser els que estiguin 
aquí, perquè molts ja sabem que han sortit corrents a prejudici dels que s’han quedat 
aquí. Perquè està clar que molts dels que estan aquí estan a presó, perquè altres han 
elevat el risc de fuga a l’enèsima potencia. Bé, són conseqüències de les accions 
individuals de cadascun d’ells. Això és un assumpte que no m’interessa, però el que sí 
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m’interessa i em preocupa és que aquest enfrontament es vulgui portar de forma eterna. 
No té cap sentit. No hi guanya ningú, no té cap sentit, és un absurd. Què ens pot passar? 
Doncs que anirem properament a noves eleccions. El 155, si és que jo crec que la gent 
aquí està còmode amb el 155. Perquè amb el 155 s’eviten prendre moltes decisions. Si 
algú hagués de governar, que aquí no governa ningú, bé, governa Madrid, perquè algú 
s’ha de mantenir, perquè el dia a dia ha de funcionar. Si un govern governa algú, alguna 
cosa haurien de fer i jo penso i jo penso que ningú té ganes de fer res tal com estan 
establertes les majories avui dia. Potser el més sensat seria anar a unes noves eleccions.  
 
I, dit això, aquesta proposta que estan vostès recolzant saben que no és certa, perquè no 
hi ha presos polítics en aquest país. I qui ho vulgui defensar que ho defensi on vulgui. 
Legalment ni moralment té cap recorregut ara, una altra cosa és dir tenim presos polítics. 
Per què? Què volen dir-li a la gent que els ha recolzat? Que tot això ha estat un frau, que 
ha estat una fàbula? Doncs és un pas endavant. Com? Doncs posant una pantalla presos 
polítics. Bé, hi haurà gent que s’ho creurà de veritat, però és que realment, per molta 
argumentació que hi hagi, aquí, argumentacions a la mà això no té cap recorregut. La 
poden mantindre el temps que vulguin, però penso que el més sensat és posar-nos 
d’acord, constituir un Govern a Catalunya i començar a fer les coses normals, perquè fora 
d’aquesta via, no hi ha cap via més. I els que hagin fet les seves accions il·legals, doncs, 
la justícia els hi passarà el compte que els hi pertoqui. Gràcies. 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del PSC, alguna intervenció? Senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies. Sé que està desitjant la meva intervenció. No els defraudaré. Bé, com ja hem 
comentat, el nostre Grup no donarà suport a cap de les dues mocions ni a l’anterior ni a la 
d’ara. Primer, perquè pel que fa a la qualificació d’actes terroristes les accions dels CDR, 
el jutge ja ha desestimat aquesta consideració. Nosaltres creiem també que és una mica 
exagerada i, segon, perquè no compartim gairebé res del que diuen, donat que parteixen 
de visions que per a nosaltres són esbiaixades i, tot i que algunes d’elles mantenen bases 
reals, bé, són una part tan petita que, doncs, vostès per interès volen fer passar per 
majoritàries. El que normalment es diu volen fer passar bou per bèstia grossa. Jo els diré 
unes poques sobre la moció de les CUP. Diu: des que l’independentisme ha esdevingut 
majoritari a Catalunya. Escolti’m, dins l’independentisme hi ha moltes persones, 
moltíssimes, però si no ho neguem, però no és majoritari. Majoritari és que la gran 
majoria de la ciutadania li doni suport, no hi ha una gran majoria, hi ha molta gent: el 50, 
el 51, el 52, el 49, no és majoria. I això vostès no ho volen assumir, és un error.  
 
Violència criminal orquestrada per un estat superat i desbordat. Diu la seva exageració és 
un símptoma evident que la perversió malaltissa amb què afronten la situació, que el 
govern del PP va excedir-se, podríem estar d’acord, però titllar de criminal és tan bèstia 
com dir que els CDR són terroristes. Vostès representen les dues cares de la moneda, es 
retroalimenten entre vostès mateixos.  
 
Diu: atribuint-los possibles delictes de rebel·lió, s’han rebel·lat o no? Estan fent una 
revolució o no? Són una república o no? A veure, jo exactament no acabo d’entendre o 
realment s’han rebel·lat, estan defensant una república i van en contra de l’Estat i, per 
tant, han d’assumir les conseqüències d’allò que l’Estat faci o no ho estan fent i, per tant, 
seria lògic dir, escolti aturi la màquina judicial perquè tot és mentida. Per tant, la resposta 
la tenen vostès, tot i que també que tenen punts en comú, les d’ERC també tenen 
elements particulars que també assenyalarem. Conjurats amb el poder judicial i policial 
de l’Estat. Necessiten donar aquest to dramàtic per cohesionar els seus, per si alguna 
cosa ha demostrat és que la maquinària judicial té vida pròpia. No té cap tipus d’intenció 
de sotmetre’s al poder polític i menys una conjura. Massa pel·lícules han vist vostès. 
Aquesta sí que és bona, l’onada repressiva contra els catalans i catalanes és majúscula i 
el Govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i 
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humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Però 
qui els escriu les mocions? Que és un guionista del Polònia? Escolti és que jo no ho 
entenc.  
 
Una altra diu: actes d’autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable les 
èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX. Escolti, exactament el mateix que hem 
comentat a la moció de les CUP. Viuen de l’exageració i arriben a tal extrem que ho 
acaben caricaturitzant tot. Vostès representen les dues cares de la mateixa moneda. Són 
dues mocions amb una mateixa intenció: arrelar un relat de conveniència amb la intenció 
de seguir tensant la corda i donant-li voltes i voltes i voltes.  
 
Miri, nosaltres no vam compartir el criteri de la Fiscalia d’imputar un presumpte delicte de 
terrorisme al CDR. Ho vam manifestar, ho vam dir i volem posar en valor la decisió del 
jutge de no processar-los per aquest motiu. Ara bé, no és la primera vegada que algú, 
com un polític, titlla les accions, accions com les protagonitzades pels CDR, com 
d’accions violentes, això ja ho hem viscut i s’ha dit, són accions violentes. Fins i tot han 
arribat a assenyalar accions exactament iguals que les dels CDR com de kale borroka i 
aquesta persona va dir que seria contundent i exigir en la identificació de persones 
responsables i depurar responsabilitats. De fet, va etzibar que esperava que anés més 
enllà de les demandes de la Fiscalia, sinó que passés als tribunals i hi hagués un càstig 
exemplar per a aquelles persones que van cometre un atemptat flagrant contra la nostra 
democràcia. Recorden aquestes frases? Recorden qui les va dir, no? El senyor, el molt 
il·lustríssim president senyor Artur Mas al Parlament de Catalunya, en motiu de les 
mobilitzacions al voltant del Parlament. Recordem que el Govern de CiU va aprovar els 
pressupostos amb el suport del PP l’any 2011! Fa quatre dies, d’això, l’any 2011! L’any 
2011 els senyors de CiU titllaven de les amenaces i de les agressions i de les revoltes 
com de kale borroka i ara estan defensant el contrari. Escolti, que no som tontos, eh. A 
Catalunya ja fa temps que es viuen episodis de violència de baixa intensitat, aquella 
violència que només afecta als que la patim, mentre que altres s’ho miren des de la 
llunyania. Vostès obliden, intencionadament, que els CDR han provocat talls de 
carreteres, bloquejos a vies fèrries, aixecament de barreres de peatges, disturbis, actes 
vandàlics com atacs a seus de partits polítics com ha estat el nostre, com han estat els 
altres partits representats en aquesta sala, actes de sabotatge, missatges amenaçadors a 
jutges, resistència a l’autoritat i, fins i tot, agressions. Moltes de les seves actuacions són 
condemnables políticament i, possiblement, constitutives d’un il·lícit penal. Els socialistes 
no veiem motiu per aplicar la legislació antiterrorista, això que quedi clar, reiterem que cal 
establir un marc de diàleg i negociació i pacte entre les forces polítiques socials catalanes 
a fi de trencar la dinàmica d’enfrontament i bloqueig actual que estableixi les pautes d’un 
procés de reconciliació després d’esdeveniments tan traumàtics com els viscuts els 
darrers mesos. I que ens cal resoldre els actuals conflictes polítics en el marc de la 
política. I no trobarem solució en la judicialització. En un moment especialment difícil per 
a les nostres institucions d’autogovern, fer una crida a la calma i la serenor. La serenor 
ciutadana que han de permetre un esforç de consens al qual han de sentir-se cridades 
totes les forces polítiques catalanes democràtiques, totes. I aquestes mocions van en 
sentit contrari, cerquen enfrontament, la divisió per blocs: els bons i democràtics i 
demòcrates que voten a favor i els feixistes i els franquistes que voten en contra. Escolti, 
si us plau, això és que és de vergonya, això no és política, això és un biaix total de la 
política. Un assenyalament del que pensa diferent. Això no és democràcia. Això no és la 
construcció d’una república, perdoni, això és una desgràcia. El que està passant és una 
desgràcia. Per aquest motiu votem en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Continuem amb les intervencions. Sr. Màxim Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Seré una mica més breu que el Sr. Suñé.  
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Tal com es desprèn de les esmenes i, també, tal com hem manifestat en diferents 
ocasions amb paraules i amb fets, nosaltres, com diu l’enunciat de la declaració 
institucional presentada per ERC i el PDeCAT, estem d’acord en exigir l’alliberament de 
les persones empresonades, el retorn de les exiliades i a denunciar la deriva 
antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol. 
 
No obstant, hem cregut que el redactat proposat es podia modificar per fer-lo més inclusiu 
i d’aquí les nostres esmenes. 
 
Per a nosaltres, com diem a les esmenes presentades, cal construir majories àmplies, 
plurals i transversals i cal construir un diàleg inclusiu que impliqui abandonar la 
unilateralitat.  
 
Per això apostem per la creació d’un front democràtic per la lluita dels drets i les llibertats 
com a única via per superar la situació actual d’excepcionalitat que estem vivint i patint a 
Catalunya. 
 
I és perquè creiem necessari fer tots els esforços que calgui per crear aquests ponts que 
hem acceptat la proposta d’ERC de suprimir la referència a la necessitat d’abandonar la 
unilateralitat i, també, la de suprimir la nostra segona esmena. 
 
I és per la mateixa raó que el vot del nostre Grup a la declaració institucional esmenada 
serà afirmatiu. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, Sr. Màxim Fàbregas. Sr. Miró, té la paraula. 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Sí, no, molt breu. Avui serà la dinàmica, imagino ja, però tampoc anàvem a intervenir. Al 
PP ni tan sols li responem perquè no val la pena, però al Suñé després sí que li 
respondrem. Quatre temes molt concrets: en primer lloc, si hem afegit el delicte de 
terrorisme és perquè, independentment de la resolució del jutge, Fiscalia ha demanat 
seguir imputant el delicte de terrorisme. Era la notícia d’avui i, per tant, hem cregut 
convenient que també constés en aquesta moció. No sé si som exagerats en les 
mocions, no sé si el guionista de les mocions és exagerat, no tant com el del seu discurs, 
evidentment, perquè ens parlar de polarització de la societat catalana, però qui crea la 
polarització al final és qui teixeix un discurs on desprèn odi i mentides com és el que 
acaba de donar aquí en aquesta sala. Quan ens parla dels CDR i els titlla de criminals per 
aixecar barreres de peatges, vostès que es diuen partit socialista a qui defensen 
exactament? Perquè no s’entén. Si un acte criminal és aixecar barreres de peatges i no 
és per exemple el que feien les BRIMOS a les passades manifestacions de Barcelona, de 
perseguir a 70 i 80 per hora els manifestants pel carrer o el fet d’utilitzar escopetes de 
bales de goma que estan prohibides ara mateix. Quan ens parla de polarització i ens 
parla que hem d’aconseguir un consens general de la societat catalana, hòstia, doncs 
això es contradiu amb el fet que vosaltres sigueu el partit que heu aprovat el 155. I, quan 
ens recrimineu que no formem govern, i això sí que va pel PP, i que actualment ens estan 
governant des de Madrid, si això és així és perquè heu aplicat un 155 que ens està 
governant en contra de la democràcia que tant us fiqueu a la boca i que heu posat aquí a 
Catalunya. No tinc molt més a dir-vos, però bé, fa una mica de vergonya escoltar els 
vostres discursos, sincerament. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, Sr. Miró. Continuem. 
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La Sra. Stella Parodi 
 
No, només per manifestar que nosaltres votarem en contra perquè, no s’enganyin, ni som 
república ni hi ha presos polítics. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del PDeCAT, Meritxell Blanc. 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Molt breu. A nosaltres ens sap molt greu, ens dol moltíssim que ens diguin que no hi ha 
presos polítics. Evidentment que hi ha presos polítics. Sense anar més lluny, ahir 
companys nostres estan presos i sense anar més lluny, ahir, un molt amic personal meu, 
davant del jutge va dir que estava reclòs, que estava pres, que se l’havia allunyat de la 
seva família simplement per la seva ideologia política. Per tant, això és un fet que 
realment són presos polítics, agradi o no agradi. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla, per afegir alguna reflexió i així tancar el debat. La 
declaració institucional s’explica prou bé, abans també hem aprovat la declaració sobre 
els CDR, però la intenció d’aquesta declaració institucional és afegir nosaltres 
declaracions institucionals que han pres molts ajuntaments del nostre país. No entraré, 
evidentment, en el debat. Les coses que s’han dit, no crec que... Vivim una situació 
d’extrema gravetat, el segrest del sistema democràtic que viu el nostre país, un segrest 
que té el Parlament de Catalunya en l’aplicació del 155, una repressió que no cal repetir-
la, que va ser brutal i va veure tot el món amb el tema de l’1 d’octubre i que continua amb 
els nostres representants empresonats. Evidentment que són presos polítics perquè així 
ho manifesta el mateix jutge instructor, en els seus escrits, ell mateix reconeix aquest 
caràcter polític dels presoners que manté en aquests moments a les presons espanyoles, 
ho deixa prou clar. I estic convençut que la justícia espanyola farà ben aviat, ja ha 
començat a fer, però és un dels ridículs més grans de la seva història i crec que quedarà 
de manifest i, a part, ja ha començat a passar amb l’intent d’extradició de Carles 
Puigdemont i altres situacions d’aquestes es veurà clar que són unes acusacions 
muntades a partir d’un guió cinematogràfic, segurament, crec que la justícia espanyola 
quedarà en entredit davant d’Europa i davant de l’opinió pública internacional Estem en 
una situació de regressió, no només per la qüestió que viu el nostre país sinó en general, 
amb totes les denúncies que hi ha, tota aquesta criminalització a la dissidència i a l’opinió 
política i, per tant, ara estem en una situació, com passa en altres sistemes democràtics 
que estan governant en aquests moments les forces autoritàries com Hongria el cas 
potser més que s’utilitza sovint és el cas de Turquia, doncs, l’Estat espanyol està 
esdevenint una democràcia a la turca, per dir-ho d’alguna manera i per tant és important 
que els ajuntaments ens pronunciem, que siguem solidaris amb els nostres representants 
que avui no poden estar entre nosaltres perquè es troben fora del nostre país, tant a les 
presons com a l’exili, que puguem per fi normalitzar la situació i que puguem recuperar el 
nostre autogovern i continuar treballant perquè aquelles decisions que vam prendre molts 
catalans i catalanes el dia 1 d’octubre. 
 
Si no hi ha cap més intervenció, els sembla que passem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor i 5 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals C’s (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en 
contra. 
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La declaració institucional amb les esmenes incorporades del Grup Municipal d’ICV-EUiA 
queda com segueix: 
 
“Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de 
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. 
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol 
està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal 
d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la 
sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics, 
tots ells gent de pau.  
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou 
dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme 
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira 
tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de 
repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que 
queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles 
Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 
 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada 
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més 
bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i 
civilitzat. 
 
També el passat dimarts, 10 d’abril, es van produir detencions de membres dels 
col·lectius CDR, acusats, entre altres, de rebel·lió i de terrorisme, en una equiparació 
absolutament injusta i desproporcionada de mobilitzacions populars amb actes de 
terrorisme.  
 
Davant d’aquestes noves injustícies, d’aquesta ignomínia, d’aquests actes d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya 
del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense 
vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots 
per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat 
d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i 
el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 
 
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor 
de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, 
amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica 
cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.  
 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, 
Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi 
Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el 
nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny 
de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: 
la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  
 
Tenim el deure històric de refer consensos bàsics, de construir majories àmplies, plurals i 
transversals i de practicar un diàleg inclusiu i explorar totes les possibilitats que 
condueixin a formar un govern estable que implanti una agenda social potent i necessària 
per al nostre país. I, alhora, ens sentim interpel·lats en la creació d’un front democràtic 
per la lluita dels drets i les llibertats com l’única via per superar el caràcter 
d’excepcionalitat que viuen les institucions catalanes, reconstruint l’autogovern. En aquest 
sentit donem suport a la creació d’espais amplis i transversals des d’on establir accions 
coordinades, com és el cas del recentment constituït “Espai Democràcia i Convivència”. 
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Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita 
és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i 
no com a súbdits.  
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament del Masnou 
 
ACORDA 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi 
Cuixart i Jordi Sánchez. 
 
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles 
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i 
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans 
sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 
 
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la 
vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un 
estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
 
QUART.- Denunciar la repressió indiscrimanada i arbitrària vers l’independentisme i, en 
concret, de les persones que formen part d’ANC, Òmnium cultural i els CDR. 
 
CINQUÈ.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com 
la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 
 
SISÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies 
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera 
immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
 
SETÈ.- Instem a totes les entitats del municipi del Masnou a defensar els drets 
fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants 
escollits democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
VUITÈ.- Apel·lar al diàleg inclusiu i a la preservació de la cohesió social i de la 
convivència entre els ciutadans i ciutadanes del nostre país. 
 
NOVÈ.- Fer una crida, al conjunt d’actors socials i polítics d’aquest país a treballar, de 
forma conjunta i des de les majories més àmplies i plurals, per defensar els valors de la 
democràcia, la llibertat i la justícia que, com a pilars fonamentals en els que s’edifica la 
societat catalana, estan sent vulnerats. 
 
DESÈ.- Apostar per la creació d’un front democràtic per la lluita dels drets i les llibertats 
com l’única via per superar el caràcter d’excepcionalitat que viuen les institucions 
catalanes, reconstruint l’autogovern i, en conseqüència, donar suport a la creació d’espais 
amplis i transversals des d’on establir accions coordinades, com és el cas del recentment 
constituït “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les 
institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la 
ciutadania. 
 
ONZÈ.- Mostrar el suport de l’Ajuntament a la crida unitària del Molt Honorable President 
del Parlament de Catalunya, Sr. Roger Torrent. 
 
DOTZÈ.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament 
Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans 
(ACNUDH), així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2018000006  19 d´abril de 2018 

 

103 

Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), 
l’Espai Democràcia i Convivència, l’ANC i Òmnium Cultural i fer-los públics a través dels 
mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.” 
 
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. 
 
 


