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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents. 
 
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 20 d'octubre de 
2016 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 20 d’octubre de 2016 per unanimitat, amb unes 
correccions a la intervenció del Sr. Ernest Suñé, pàgina 7, 28 i 30. 
 
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
ALCALDIA 

 Octubre 2016: Signatura amb la Diputació de Barcelona d’un crèdit financer per un 
import de més d’un milió d’euros. Aquest import es destinarà per a diverses inversions, 
com la zona de vianants de diversos trams de carrers, millora de l’enllumenat, etc. 

 Octubre 2016: Aprovat el pressupost 2017 a la sessió extraordinària del Ple del 27/10. 
El total del pressupost arriba als 24 milions d’euros. També es va aprovar la 
modificació de les ordenances fiscals referents als impostos i taxes i ordenances no 
fiscals. 

 Novembre 2016: Ofrena floral Diada de Tots Sants al Cementiri del Masnou. 
 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 Diumenge 13 de novembre: Fira de Tardor, organitzada per la Federació del Comerç, 
la Indústria i el Turisme del Masnou, amb la col·laboració de l’Ajuntament. Va servir 
per demostrar la voluntat del comerç local d’apropar-se a la població del Masnou. 

 
TURISME 

 Octubre: Visita al Museu Municipal de Nàutica del Masnou, en el marc de la 
programació del Vi+DO. 

 Novembre 2016: Lliurament dels distintius als punts d’informació turística del Masnou. 
 

SERVEIS GENERALS 

 Novembre 2016: Enquesta de l’OAC de satisfacció sobre el funcionament dels seus 
serveis, duta a terme entre els visitants del servei, el passat estiu. La valoració va ser 
de prop del 90 % dels usuaris com a tracte bo o molt bo.  

 
ACCIÓ SOCIAL 

 Dijous 3 de novembre: Primera reunió d’entitats que conformen el Centre de 
Distribució d’Aliments: Càritas, Creu Roja i la Fundació Temps i Compromís. 

 Des del 7 de novembre: Ja es poden demanar els ajuts per al pagament de l’IBI. 
 
BIBLIOTECA 

 Octubre 2016: Taller infantil Tarda de tardor, a càrrec d’Anna Irene Guillén. 

 Octubre i novembre 2016: Visites escolars dels alumnes de l’Escola Sagrada Família 
i Lluís Millet. 

 Octubre 2016: Tertúlies en català dels llibres Radiografia de noia amb tatuatge i 
Carrer Bolívia. 

 Octubre 2016: Bibliolab amb Llegir a un amic de quatre potes. 

 Octubre i novembre 2016: Hores del conte. 

 Novembre 2016: Club de lectors intrèpids i segona sessió de La Penya dels Tigres. 

 Novembre 2016: Presentació del llibre Dones a la ventura, a càrrec de l’autora Núria 
Fusellas. Presentació 2a novel·la de Rafa Aranda, ¿Quién cuidará de ti?, a càrrec del 
regidor Màxim Fàbregas Añaños. 

 Novembre 2016: Exposició “Aquí els nostres invents” 
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ACTIVITATS DE LES ENTITATS 

 Octubre 2016: L’entitat Luz del Alba va organitzar la tradicional Castanyada i el 
Halloween, juntament amb l’AMPA Rosa Sensat. L’AV Cul d’Ocata va organitzar un 
dinar popular. La Colla de Diables del Masnou va organitzar la Castanyada amb una 
cercavila pels carrers del poble. L’AV del carrer Sant Rafael, per la Castanyada, va 
torrar castanyes i moniatos per a tothom. L’AV Bell Resguard va organitzar la 
Castanyada. 

 Novembre 2016: L’AV del carrer Sant Rafael cada cap de setmana i festius organitza 
el Campionat de Bitlles Catalanes. El Club del Ritme va celebrar el seu 10è aniversari 
amb un concert a Ca n’Humet. 

 
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET 

 Octubre 2016: Espectacle de la Companyia Farrés Brother, amb el globus estàtic. 

 Novembre 2016: Teatre Neus Català. Un cel de plom, de la Carme Martí. 
 

MUSEU MUNICIPAL DE NÀUTICA i ESPAI JORDI PERICOT 
Novembre 2016: Inauguració exposició del PSUC i conferència “PSUC: orígens, 
República, fundació i guerra civil”. 
 
GENT GRAN 
Novembre 2016: Noces d’Or 

 
JOVENTUT 
Octubre i novembre 2016: Aula d’estudi dinamitzada; Taller de customització de CD; 
Taller de manualitats Castanyada Jove; Túnel del Terror i Taller de mobilitat internacional. 

 
INFÀNCIA 

 Octubre 2016: La Castanyera ens visita. 

 Novembre 2016: Taller de crear i guixar. Dins de la commemoració del Dia dels Drets 
dels Infants. 

 
ENSENYAMENT 
Octubre 2016: Xerrada sobre ciberassetjament escolar. Plenari Consell Escolar 
Municipal. 
 
SALUT PÚBLICA 
Novembre 2016: Taula rodona per promoure la lluita contra el càncer. Campanya de 
vacunació contra la grip. 
 
MOBILITAT I VIA PÚBLICA 
Novembre 2016: Presentació del servei d’autobús entre Teià i Barcelona. 
 
URBANISME I ACTIVITATS 
Octubre 2016: Presentat el Pla Especial del Patrimoni i Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic.  
 
MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE 
Novembre 2016: Començament de la campanya d’esporga. 
 
MEDI AMBIENT 
Novembre 2016: Incorporació de dues bicicletes elèctriques. 
 
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 1.649 de data 18 d'octubre de 2016, al número 1.814 de data 9 novembre 
de 2016. 
 
Resultat: El Ple en resta assabentat. 
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4. Donar compte de l'informe corresponent al tercer trimestre de l'any 2016 sobre 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès 
conforme a allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol 
 

El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:  
 
“Informe del tercer trimestre de 2016 sobre compliment de terminis de 
pagament d’obligacions pendents 
 
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà 
d'emetre un informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les 
obligacions, que inclourà necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents amb incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex 
següent: 
 
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre els pagaments realitzats en el trimestre tant 
dins com fora del període legal de pagament, les factures o documents justificatius 
pendents de pagament al final del trimestre, que inclou un resum del nombre i la 
quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini. 
 
D’acord amb allò establert per l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
redactat d’acord amb la modificació introduïda pel número 1 de la disposició 
addicional setena de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a 
l’emprenedor i d’estímul al creixement i de la creació d’ocupació, que estableix que 
“l’administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 
data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la 
conformitat...”, les dades del present informe de morositat s’han calculat tenint en 
compte com a data de referència de càlcul, la data d’aprovació de les factures. 
 
Normativa aplicable: 
  
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.  
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel que 
es regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el 
valor afegit.”  
 
Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que es celebri.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
  
5. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits per transferències de diferent 
grup de programa núm. 26-2016 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Tal com es va comentar a Comissió Informativa, és un tema 
operacional que ens hem trobat aquest any, que és que en un crèdit teníem la previsió de 
quatre pagaments anuals perquè la data de venciment és el dia 30 del trimestre vençut i 
l’entitat bancària ens ho cobrava el dia 1 del mes següent. Això significa que a final d’any, 
ara aquest banc, l’entitat bancària ha estat fusionada amb una altra entitat i ens està 
cobrant els rebuts el dia 30 del mes, el dia que tocava pròpiament. Això significa que 
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aquest any operacionalment tindrem cinc cobraments de la quota, quan en teníem 
pressupostats quatre. Per tant, el que fem és fer una modificació de crèdit per poder dotar 
la partida d’aquest cinquè rebut que no teníem. És una qüestió que en el seu moment hi 
va haver una quota que estava comptabilitzada i no es va pagar i cada any ho hem anat 
fent i ara estem regularitzant aquesta situació. Per tant, amb aquest acord d’acord com es 
va fer a la Comissió Informativa seria: 
 
El Sr. Jordi Matas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el 
següent: 
 
“Fets 
A conseqüència de la integració de l’entitat financera Catalunya Caixa dins del grup 
BBVA,s’ha produït un canvi de dates en el pagament de les quotes de préstec, o sigui 
que els préstecs amb venciment per trimestres naturals, ara es passen a carregar en 
compte corrent l’últim dia del trimestre corresponent. 
 
Per la qual cosa, dins de l’exercici pressupostari 2016 s’acabaran pagant 5 quotes, no 4 
com fins ara. 
 
Des del departament d’intervenció s’emet informe al respecte. 
 
Fonaments de dret 
Atès que en l’article 179 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a 
terme expedients de modificació de pressupost per transferències de crèdit, entre 
aplicacions de diferent grup de programa 
 
Vist que l’Art. 52.2 f) i 114.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació 
de la modificació del pressupost per crèdit per transferència entre aplicacions de diferent 
grup de programa és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2016, per crèdit per 
transferències número 26/2016, el qual a nivell de capítols és el següent: 
 
CRÈDIT PER TRASNFERÈNCIES NÚM 26/2016  
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS    98.000,00 
   ======== 
   98.000,00 
CAPÍTOL 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES  
 IMPREVISTOS  -20.000,00 
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES  -78.000,00 
  ========= 
  -98.000,00    
 

SEGON.- Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la 
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al 
portal de transparència. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en 
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.” 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Jordi Matas. Hi ha alguna intervenció? Passem a la seva votació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
6. Canvi del dia del Ple ordinari del mes de desembre de 2016 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Gràcies, senyor alcalde, bona nit a tothom. Amb aquesta proposta, bàsicament el que 
pretenem és portar a l’aprovació del Ple que en ser el dia 6 i 8 de desembre del 2016 
festius, es proposa canviar el Ple ordinari, que era el dia 15, i passar-lo al dia 22 de 
desembre. Per tant, també quedarien modificades les comissions informatives, la Junta 
de Portaveus i l’Audiència pública. En virtut del que s’ha exposat es proposa, al Ple de la 
corporació, l’aprovació dels acords següents: 
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment 
diu el següent: 
 
“Amb motiu de ser festiu el 6 i el 8 de desembre de 2016, es proposa canviar el dia del 
Ple ordinari del mes de desembre i celebrar-ho el dijous 22 de desembre de 2016, a les 
20 hores. 
 
Així mateix, modificar els dies de les comissions informatives, de Comunitat i Persones, 
Serveis Generals i Foment que tindran lloc el 14 de desembre de 2016. 
 
La Junta de Portaveus tindrà lloc el dimecres dia 21 de desembre de 2016, a les 19 
hores. 
 
L’Audiència Pública tindrà lloc el dijous dia 22 de desembre de 2016, a les 19.30 hores. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar el canvi del dia de la celebració del Ple ordinari del mes de desembre de 
2016 que tindrà lloc el dijous 22, a les 20 hores.  
 
Segon. Aprovar el canvi del dia de les celebracions de les comissions informatives del 
mes de desembre de 2016 que tindran lloc el dimecres 14. 
  
Tercer. Publicar aquest acord a l’e-Tauler i donar-ne difusió al portal de transparència de 
la web municipal, tot als efectes del seu general coneixement.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Algun comentari, alguna intervenció? Passem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor.  
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Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
7. Sol·licitud de compatibilitat d'una treballadora 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Vist que una treballadora d’aquest Ajuntament ha sol·licitat la 
declaració de compatibilitat per poder exercir una segona activitat d’educadora social a 
l’Ajuntament de Granollers, per tant en l’exercici d’una activitat pública. 
 
Vist que a la normativa reguladora de les comptabilitats per al desenvolupament d’un 
segon lloc de treball o una segona activitat pública, la compatibilitat sol·licitada no es 
troba dins d’aquests supòsits establerts normativament per poder ser autoritzada.  
 
Vist que la Llei 53/84 requereix el previ consentiment i reconeixement de la compatibilitat 
per part del Ple de la corporació per poder exercir aquesta segona activitat. Vist l’informe 
del Departament de Recursos Humans i Organització es proposa, al Ple de la corporació, 
l’adopció dels acords següents: 
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment 
diu el següent: 
 
“Vist que la senyora (.../...), educadora social – centre obert d'aquest Ajuntament, ha 
sol·licitat la declaració de compatibilitat per a poder exercir una segona activitat 
d’educadora social a l’Ajuntament de Granollers, per tant en l’exercici d’una activitat 
pública. 
 
Vist que la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
les administracions públiques, en el seu article 2.1 c) -i en termes similars l’article 1.2.d) 
de la Llei 21/1987- estableix que la mateixa serà aplicable, entre altres, al personal al 
servei de les Corporacions Locals i dels Organismes dependents, entenent-se inclòs en 
aquest àmbit tot el personal, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la relació 
d'ocupació. 
 
Vist que l’article 4 de la Llei 53/1984 estableix quines són les compatibilitats en el 
desenvolupament d’un segon lloc o activitat pública, i en cap cas la compatibilitat 
declarada es troba dins dels supòsits establerts. 
 
Vist que l’article 4 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitat del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat estableix quins llocs de treball o segona 
activitat en el sector públic es poden autoritzar. 
 
Vist que l'article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del 
Personal al servei del sector públic, l'exercici d'activitats professionals, laborals, 
mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques requereix el previ 
reconeixement de compatibilitat per part del Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès pel departament de Recursos Humans i Organització. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
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Primer. Desestimar a la senyora (.../...) la petició de compatibilitat de l’activitat pública 
declarada el dia 27 de setembre de 2016 per a la realització de tasques d’educadora 
social a l’Ajuntament de Granollers, en no tractar-se de cap del supòsits compatibles amb 
una segona activitat de caràcter públic. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Doncs passem a la seva votació. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) s'abstenen. 
 
8. Adhesió a l'acord de la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació 
Catalana de Municipis, CCOO i UGT, relatiu a la contractació de persones en 
situació d'atur en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Gràcies de nou, senyor alcalde. El passat dia 7 de setembre de 2016 la Federació de 
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya van signar un nou acord 
relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants 
d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya. 
 
El programa Treball i Formació del SOC s’adreça a les persones en situació d’atur que 
han exhaurit la prestació i/o el subsidi d’atur, i l’objectiu és incrementar la seva 
ocupabilitat, proporcionant feina a persones que tenen grans dificultats per trobar-ne. 
 
Les entitats municipalistes i els sindicats han arribat a un acord amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en el qual han establert la 
retribució de les persones que participen en el programa Treball i Formació i que siguin 
contractades per les entitats locals de Catalunya. L’acord retributiu significa que el SOC 
finançarà el salari brut dels participants a 1.000 € mensual més el prorrateig de les 
pagues extraordinàries.  
 
Aquesta tarda hem aprovat a la Junta de Govern la sol·licitud de subvencions per a la 
realització del programa Treball i Formació 2016 a l’Ajuntament del Masnou per 
contractar, cas que ens acceptin la sol·licitud, persones en situació d'atur no perceptores 
de prestacions o subsidi per desocupació i, preferentment, més grans de 45 anys i 
persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció. Hem sol·licitat un 
total de 20 persones per poder desenvolupar les següents ocupacions: jardineria, pintors, 
paletes, conserges, operaris de neteja i operaris polivalents. 
 
A fi de poder adherir-nos a l’acord subscrit amb el SOC per part de les entitats 
municipalistes i els sindicats majoritaris, cal que aquest acord sigui aprovat pel Ple de la 
corporació. Per tant, es proposa al Ple de la corporació l’aprovació dels següents acords: 
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment 
diu el següent: 
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“Vist que en data 22 d’abril de 2010 el Ple ordinari de l’Ajuntament del Masnou va ratificar 
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 15 d’abril de 2010, en el sentit d’adherir-
nos a l’acord signat per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors 
de Catalunya, relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants 
d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació locals, el qual ha estat vigent fins a la 
convocatòria de l’any 2015. 
 
Vist que en data 7 de setembre de 2016 la Federació de Municipis de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió 
General de Treballadors de Catalunya han signat un nou acord relatiu a la contractació de 
persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc 
del programa Treball i Formació pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
 
Atès que el punt cinquè de l’acord estableix que el present acord tindrà la mateixa 
vigència temporal que el programa Treball i Formació en el marc dels programes de 
polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la 
convocatòria 2016. 
 
Vist que el punt sisè de l’acord estableix que les entitats locals de Catalunya i les seves 
entitats dependents o vinculades podran adherir-se al present Acord mitjançant el 
corresponent acord de l’òrgan competent. 
 
Vist l’informe emès pel departament de Recursos Humans i Organització. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Adherir-nos a l’acord signat per la Federació de Municipis de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió 
General de Treballadors de Catalunya de 7 de setembre de 2016, relatiu a la contractació 
de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el 
marc del programa Treball i Formació pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
 
Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura de l’adhesió de l’acord, així com la resta de 
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord anterior. 
 
Tercer. Notificar el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, al comitè d’empresa, i a les seccions sindicals de 
CCOO i d’UGT.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Folch. Hi ha alguna intervenció? Senyor de las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Estava seguint el guió del Ple i crec que no 
ha seguit el guió del que s’ha publicat al Ple. Aquí estan parlant de la Junta de Govern 
Local d’aquesta tarda, m’ha dit? Comentava?  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Efectivament, he fet referència a l’acord de la Junta de Govern Local d’aquesta tarda 
perquè ja li serà d’aplicació aquest acord per tal que tots els treballadors percebin un 
salari de 1.000 € bruts mensuals. 
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El Sr. Federico de las Heras 
 
És clar, és que és un comentari que ha fet. No sé, penso que això era posterior al que és 
la presentació del document. Bé, jo anava seguint el guió i veig que s’han incorporat 
coses noves.  
 
Jo volia comentar el guió que surt en el Ple publicat, o sigui, en el guió del que deia la 
proposta, hi ha alguns canvis en el guió que és el que jo no tenia present. O sigui, hi ha 
explicacions...  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
És un comentari en relació amb els que aprovem ara i que serà d’aplicació a les 
contractacions que la Junta de Govern Local ha acordat aquesta mateixa tarda. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Correcte si és així, correcte. 
 
Volia comentar que és una ocasió, ja que tornem a renovar aquests convenis i en aquest 
surt avantatjós o més avantatjós potser, que d’altres, que és el fet que puguin cobrar un 
salari mínim més elevat, doncs gent que està en dificultats especials que aprofitin l’ocasió 
per fer una publicitat àmplia en el municipi, que hi hagi una igualtat d’oportunitats i que hi 
hagi una classificació acurada, ordenada i amb bon judici, perquè el màxim de gent que 
s’ho mereix i pugui tenir accés pugui gaudir d’aquests beneficis, que encara que siguin 
puntes ocasionals, doncs, donen petites sortides per una temporada, per a gent que 
realment li pot fer falta.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Suñé, té la paraula.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer, volem manifestar la nostra satisfacció per aquesta 
proposta d’adhesió que permetrà trobar feina a persones aturades inscrites com a 
demandants d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació locals. No és la primera vegada 
que se signa un acord d’aquestes característiques i esperem que, mentre hi hagi 
persones que ho necessiten, no sigui la darrera.  
 
He de dir que ens ha sobtat, en el meu Grup i pel que veig a altres grups també, 
l’explicació que la senyora regidora ha fet, perquè ja han aprovat els perfils que cal 
contractar. A la Comissió Informativa passada, diversos grups van demanar que abans 
d’aprovar-los que se’ls informés per si podien fer un suggeriment. Nosaltres ens anàvem 
a adherir a aquesta petició, perquè creiem que pot ser interessant condicionar o suggerir 
un perfil de persona a contractar-ne una o una altra, però veig que el Govern, doncs, ja 
ha tirat milles. És clar, a nosaltres ens demana suport a una proposta a la qual ha 
incorporat elements nous que no coneixem, perquè si bé és cert que el que avui s’aprova 
és l’adhesió al programa, el Govern ja ha definit quins perfils de persones i a quins llocs 
aniran i això en el meu Grup ens sembla que és una manca de respecte vers l’oposició 
quan específicament a la comissió se li va demanar a la regidora que informés d’aquest 
extrem. De nou, la senyora Folch se salta a la torera les relacions amb l’oposició. El 
nostre Grup hi votarà a favor, però serà un vot molt crític.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé, doncs en prenem nota. Senyor Màxim Fàbregas té la paraula.  
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Prengui nota que el nostre Grup votarà a favor de la proposta 
que té el seu origen, com deia abans el regidor Ernest Suñé, l’any 2010, quan 
l’Ajuntament, a proposta del Govern de l’època, format pel PSC i ICV-EUiA, va acordar 
adherir-se a l’acord que en aquell moment era vigent signat per les mateixes entitats a les 
quals ha fet referència, però que en aquell cas estava dins del marc del plans locals 
d’ocupació. Ara s’ha signat un nou acord en un altre marc al qual ha fet referència la 
regidora i, per tant, en coherència amb el que vam fer fa sis anys, votarem a favor d’una 
proposta que creiem que, malgrat la reticències de qui abans m’ha precedit, segurament, 
bé, ben segur permetrà millorar l’ocupació al nostre municipi. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Miras? 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Nosaltres pensem que aquests programes no són bones mesures de foment de 
l’ocupació. Les mesures que s’apliquen són simplement per lluitar contra l’atur, però no 
contra la temporalitat d’aquesta ocupació que, com sabem, aquesta temporalitat també és 
precarietat. Les polítiques contra l’atur del Govern de Catalunya són un rentat de cara per 
omplir diaris i noticies per tal de poder anunciar a bombo i plateret que, durant els mesos 
tal i durant el mes tal, l’atur ha baixat a Catalunya. Res més lluny de la realitat. El 
capitalisme és crisi i en les polítiques públiques d’ocupació és on més es demostra.  
 
D’altra banda, també volem posar de manifest que justament nosaltres vam ser a la 
Comissió Informativa on vam demanar específicament aquests perfils i se’ns va comentar 
que se’ns faria partícips d’aquests perfils. I ara la nostra sorpresa ha estat que la proposta 
ha canviat, sigui llegida o sigui resumida o dita de manera oral o sigui resumida, la 
proposta ha canviat, ha afegit un element més que canvia i modifica la proposta inicial i 
nosaltres...  
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí que hi té a veure perquè es va comprometre al fet que participaríem en els perfils que 
pensàvem que necessitava el nostre Ajuntament i això ha estat afegit ara de manera oral 
i no ho tenim nosaltres en l’expedient. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Només un aclariment, això no té res a veure amb la proposta que portem a Ple. Per part 
de Ciutadans? 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Si no té res a veure per què ha estat anomenat això? Per què ha estat dit? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Em sembla que queda clar que avui teníem que acollir-nos a uns plans d’ocupació i, 
evidentment, és un exemple que a partir d’ara tirarà endavant l’Ajuntament, perquè hem 
tingut l’oportunitat de fer aquesta sol·licitud i és el que s’ha fet. Però una cosa és la 
proposta que portem a ple i una altra cosa és el que acorda la Junta de Govern, com ha 
acordat moltes altres vegades.  
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La Sra. Sandra Miras 
 
La proposta que es porta avui a ple és el que han llegit, és el que ha dit la regidora, no? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
La proposta que portem a votació és la que consta en el paper. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
I el que ha dit no consta en el paper... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
El que ha dit és la intervenció que ha fet la regidora. Són dues coses diferents. És 
l’explicació, una cosa és l’explicació i una altra és la proposta que portem a acord. Per 
part del Govern, senyora Folch. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Primer de tot, per agrair el que suposo que seran vots favorables per tirar endavant la 
proposta. Respecte al comentari o la intervenció del senyor De las Heras, intentarem 
evidentment donar la màxima difusió, sempre en fem, i és més dels plans d’ocupació. Si 
bé, aquestes persones venen directament des del SOC, és a dir, nosaltres no hem de fer 
cap base ni cap procés selectiu. El procés selectiu el fa el SOC i l’Ajuntament el que fa 
és, simplement, una tria dels perfils que més necessita en el moment determinat que es 
fa la sol·licitud i unes entrevistes per veure el perfil més adient.  
 
I respecte als perfils que hem triat, és cert que ens ho van demanar a la Comissió 
Informativa, és cert, però també és cert que la capacitat d’organització de l’Ajuntament és 
de l’Equip de Govern i, per tant, és el que hem fet. Com cada any, hem portat a terme la 
proposta a junta, ha coincidit que és el mateix dia del ple. S’havien de triar els perfils 
abans del dia 22 de novembre i avui hem passat la proposta, hem triat els perfils que en 
aquest moment organitzativament més necessita l’Ajuntament.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi hauria alguna intervenció més? Si no passaríem... senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, jo només una observació. No vull criticar la capacitat del Govern de governar, que és 
la seva obligació, el que estem dient és que a la Comissió Informativa hi va haver un prec 
com a mínim de conèixer quins eren els perfils. Encara que el Govern no volgués que 
l’oposició hi participés, se li va demanar conèixer quins eren els perfils i la regidora es va 
comprometre o com a mínim va donar a entendre que els facilitaria. I avui ens adonem 
que ja han aprovat aquests perfils sense cap tipus ni tan sols de participació. Això és el 
que volem deixar palès. Només és això. Gràcies, senyor alcalde.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna intervenció més, no? D’acord, vull recordar que avui ho hem aprovat, ho hem 
aprovat d’urgència perquè era un tema urgent que s’havia d’aprovar precisament avui, 
abans del dia, com ha dit la regidora, abans del dia 22. Passaríem a la seva votació.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció. 
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Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors), ICV-
EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s'absté. 
 
9. Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament del Masnou per a l'adhesió de l'Ajuntament a la xarxa 
RESCAT de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, com darrerament portem fent l’Equip de Govern, en aquests moments procediré a 
l’explicació de la proposta. Òbviament, la proposta és la que consta en l’ordre del Ple, si 
bé l’explicació és la següent: 
 
La proposta que avui presentem al Ple va en la línia de l’aposta ferma que ha iniciat 
aquest Equip de Govern per modernitzar el cos de la Policia Local del Masnou. 
  
Una modernització que s’encamina a replantejar tant l’organització interna com externa 
de cara a assolir una millora de l’operativitat, amb la clara intenció d’adequar el servei que 
oferim a les noves i continuades demandes que rebem de la nostra ciutadania: 
implantació de l’oficina d’atenció tècnic policial, l’increment d’efectius, realització de 
campanyes, increment de la presència policial amb la implantació de la policia de 
proximitat i la policia viària, entre d’altres temes són els que estem tirant endavant des 
d’aquest Equip de Govern. 
 
Per aconseguir-ho cal dotar de més i millors eines, recursos, mitjans, material i 
equipament tècnic els nostres agents de la Policia local, per tot això hem pressupostat la 
inversió corresponent. 
 
També està en procés de licitació un nou programa de gestió policial amb millores més 
que notables, que corregiran les deficiències a l’actual sistema i que alliberarà de l’excés 
de càrrega administrativa de la gestió de dades, que fins ara eren efectuades molt 
mecànicament, per assolir una més àgil i més eficient tramitació dels processos diaris, 
per destacar alguns temes que proporcionarà el nou programa de gestió. 

 
Com deia, aquesta clara aposta per la modernització del cos de la Policia Local és on 
s’engloba la proposta que avui sotmetem a debat i a aprovació del Ple. 
 
És del tot necessari la coordinació entre els diferents cossos de seguretat davant de 
situacions d’emergència. RESCAT és una xarxa de radiocomunicacions que permet la 
comunicació entre els seus usuaris, és a dir entre els diferents cossos de seguretat, per 
tal de facilitar la tasca, tant de forma individual de la nostra policia local com en 
actuacions conjuntes amb altres cossos de seguretat, i sens dubte afavorirà la 
planificació, l’aprofitament i assignació més eficient de recursos i la millora de resposta. 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment 
diu el següent: 
 
“Ateses les competències atribuïdes en matèria d’emergències i seguretat al Departament 
d’Interior, va crear la xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat a 
Catalunya per respondre a les necessitats dels diversos cossos de seguretat i 
emergències de les administracions públiques catalanes, a la qual estan adherides un 
nombroses policies locals. 
 
La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils que permet la comunicació 
entre usuaris, i que facilita tant la tasca de cada cos o col·lectiu per separat com 
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l’actuació conjunta i la coordinació entre els col·lectius en actuacions d’emergències o 
seguretat.  
 
La xarxa Rescat, de tecnologia Tetra, es caracteritza per l’ús eficient de la banda de 
freqüències d’emergències i seguretat, la possibilitat de comunicacions xifrades, la bona 
cobertura urbana i rural i les comunicacions entre grups independents i amb possibilitats 
de coordinació. 
 
La connexió a la xarxa esmentada preveu uns costos necessaris per al manteniment, 
operació, transport, arrendament d’espais, control i gestió de la xarxa Rescat. No obstant 
això, el conveni estableix que serà gratuït per tots els ajuntaments que utilitzin la xarxa 
Rescat. 
 
Per garantir el correcte funcionament de la xarxa, amb la signatura del conveni 
l’ajuntament es compromet a adquirir els terminals i accessoris Rescat que necessiti, i 
contractar el seu manteniment, amb les mateixes condicions d’homologació i 
compatibilitat tecnològica amb la xarxa exigides en les contractacions de terminals i 
accessoris del Departament d´Interior. L’Ajuntament podrà adquirir l’equipament segons 
el procediment de contractació que estableixi garantint la compatibilitat dels equips amb 
els estàndards de la tecnologia Tetra i les especificacions de la xarxa Rescat. Al nostre 
cas, la previsió inicial és la d’adquirir un únic terminal base pel 2017, motiu pel qual s’ha 
sol·licitat un pressupost a un proveïdor habitual d’aquesta tecnologia, per poder disposar 
del cost orientatiu, el qual a dia d’avui seria de 2114,90 € IVA inclòs, que inclou 
l’adquisició d’una emissora base per a la sala de comunicacions de la policia local i 
l’extensió de garantia com a fórmula de manteniment de l’equip, l’antena base (inclosos 
materials de muntatge) i la mà d’obra  
 
Vist que la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya estableix que integren el sistema de seguretat pública de Catalunya les 
autoritats amb competències en la matèria i els serveis dependents de les 
administracions respectives, i també, els òrgans de coordinació i participació ciutadana, 
entre ells els ajuntaments i les seves policies locals. 
 
Vist que la normativa vigent en matèria de seguretat pública estableix que la Generalitat 
de Catalunya i els Ajuntaments han de promoure, en el si dels òrgans conjunts, la 
planificació operativa de llurs serveis de seguretat i l’assignació eficient i l’aprofitament 
conjunt dels recursos, la integració dels sistemes d’informació policial i l’homogeneïtzació 
dels estàndards organitzatius i operacionals. 
 
Amb motiu de poder atendre amb major eficiència la consecució dels objectius previstos 
al PAM i el desenvolupament de les funcions de vigilància i seguretat, així com la 
col·laboració amb la policia de la Generalitat en el marc d’acords institucionals existent 
actualment. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Únic.- L’autorització i aprovació per la signatura del conveni de col·laboració per a 
l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat. “ 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
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10. Conveni d'encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública 
de competència municipal entre el Departament de Salut i l'Ajuntament del Masnou. 
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Vista la Llei 18/2009 de salut pública, la Llei 15/1990 i el 
Decret legislatiu 2/2003, els ens públics són competents per prestar els serveis mínims 
següents en matèria de salut pública, els teniu descrits a la relació de propostes.  
 
Vist l’article 53.1 de la mateixa Llei 18/2009, el qual estableix que els ens locals poden 
prestar els serveis mínims de salut pública directament o per qualsevol de les formes de 
gestió que estableixi la legislació de règim local. Els ens locals poden encarregar la gestió 
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de llur competència a l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya.  
 
Aquest encàrrec de gestió s’ha de formalitzar per mitjà de la subscripció d’un conveni 
entre l’Agència i l’ens local corresponent. Vist el Conveni Marc entre l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya de data 2 de juliol de 2013. Vista la proposta de conveni tramesa 
per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Vist l’informe tècnic justificatiu de la tècnica 
de Salut Pública de l’Ajuntament del Masnou, de data 24 d’octubre de 2016. Vist el 
dictamen favorable de la Comissió Informativa. Es proposa al Ple de la corporació 
l’adopció dels següents acords: 
 
El Sr. Albert Alfaro llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el 
següent: 
 
“Vista la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, que en l’article 52 relatiu als 
serveis mínims dels ens locals, diu que els ajuntaments, d’acord amb les competències 
que els atribueixen la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret 
legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són competents per a prestar 
els serveis mínims següents en matèria de salut pública: 

 
a) L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals. 
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi. 
c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic. 
d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, 

incloses les piscines. 
e) La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i 

pírcing. 
f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats 

del comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als 
consumidors, com a activitat principal o complementària d’un establiment, amb 
repartiment a domicili o sense, de la producció d’àmbit local i del transport urbà. 
Se n’exclou l’activitat de subministrament d’aliments preparats per a col·lectivitats, 

g) per a altres establiments o per a punts de venda. 
h) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de 

companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues. 
i) La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals. 
j) Les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, 

d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria. 
 

Vist l’article 53.1 de la mateixa Llei 18/2009, el qual estableix que els ens locals poden 
prestar els serveis mínims de salut pública a què fa referència l’article 52 directament o 
per qualsevol de les formes de gestió que estableixi la legislació de règim local. Per raons 
d’eficàcia i en els casos en què els ens locals no tinguin els mitjans humans o tècnics 
idonis per a prestar els serveis que els atribueix aquesta llei, poden encarregar la gestió 
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de llur competència a l’Agència de 
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Salut pública de Catalunya. Aquest encàrrec de gestió s’ha de formalitzar per mitjà de la 
subscripció d’un conveni entre l’Agència i l’ens local corresponent. 
 
Vist el Conveni Marc entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya de data 2 de juliol de 
2013. 
 
Vista la proposta de conveni tramesa per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
 
Vist l’informe tècnic justificatiu de la Tècnica de Salut Pública de l’Ajuntament del Masnou, 
de data 24 d’octubre de 2016. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut 
pública de competència municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament del 
Masnou, i el seu annex. 
 
Segon. Facultar a l’Alcalde per la signatura del Conveni. 
 
Tercer. Notificar l’aprovació del present conveni al Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Coordinació de la Salut Pública a 
Barcelona i Girona, a l’atenció de la Sra. Montserrat Moscatel.” 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) s'abstenen. 
 
Relació d’assumptes que es proposen passar a la sessió del Ple fora de l’ordre del 
dia i prèvia declaració d’urgència 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Tenim dos punts d’urgència. Passaríem primer a debatre la urgència del primer punt que 
és l’aprovació inicial de la modificació de l'apartat 29.5 de les Bases d'execució del 
pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió directa, 
exercici 2016. Té la paraula la senyora Condeminas per defensar la urgència.  
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies, bona nit a tothom. La urgència estaria basada en què si no fem aquesta 
modificació ara després, si s’aprova el punt, no hi hauria temps material si ho passem al 
mes de desembre de gastar aquests diners que queden d’aquesta partida.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem a votar la urgència.  
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta. 
 
Resultat: Aprovada la urgència per unanimitat absoluta per 21 vots a favor. 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000012  17 de novembre de 2016 

 

18 

Votació:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
Aprovació inicial de la modificació de l'apartat 29.5 de les Bases d'execució del 
pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió 
directa, exercici 2016  
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies. Bé, la proposta es tracta que vam fer una aportació inicial cap al Fons català de 
cooperació de tots els projectes que fem cap a altres països amb un import de 35.000 €. 
Sempre deixem un romanent de diners per final d’any per si hi ha algun tipus 
d’emergència o alguna cosa i, en aquest cas, hi ha un excedent de 17.000 €, que és el 
que sumarem a l’addenda total i que, per tant, per això hem de modificar el pressupost.  
 
I aquests 17.000 €, encara que no es porta aquí a aprovació, jo vaig explicar-ho en 
Comissió Informativa i ho explico al públic que ens acompanya per si ho volen saber, es 
distribuiran en tres projectes. Un serà el projecte d’Haití, que com saben pels efectes que 
va haver-hi de temporal i, així doncs, ha quedat molt malmès; l’altre és un projecte del 
Sàhara on som poble agermanat i sabeu que els campaments amb el tema de la pluja 
han quedat totalment inundats i inoperatius i, per tant, per la reconstrucció. I la principal 
dotació anirà per al projecte ASTRAL de l’ONG Proactiva que està fent salvament directe 
en el mar mediterrani dels refugiats que arriben amb condicions molt precàries. Per tant, 
això fa un total de 17.000 € que afegiríem a la partida inicial de 35.000 i, per això, portem 
avui aquesta modificació, per esgotar la partida en la seva totalitat en projectes de caire 
humanitari. Gràcies 

 
“Vist l’informe tècnic incorporat a l’expedient, en el qual es proposa que es presenti al Ple 
la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’Execució del pressupost de subvencions 
nominatives d’acció social, a atorgar pel procediment de concessió directa per aquest 
exercici 2016, aprovades per sessió plenària del dia 22 d’octubre de 2015. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de les subvencions nominatives i atorgades pel 
procediment de concessió directa, aprovades en sessió plenària de data 22 d’octubre de 
2015, en aplicació de l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i de l’article 11 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del 
Masnou, que a continuació es relacionen en el sentit de:  
 

 Rectificar l’import 
 

Beneficiari Concepte Import Import rectificat 

Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament  

Suport a projectes de 
solidaritat i cooperació 

 35.000 €  52.000 € 

 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de trenta dies hàbils, a 
fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació 
“El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació 
pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al 
BOPB. 
 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000012  17 de novembre de 2016 

 

19 

L’expedient es podrà consultar al departament d’Acció Social de l’Ajuntament del 
Masnou, situat a l’Edifici Roger de Flor, carrer Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou 
(Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament. 
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’Execució 
del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió 
directa l’exercici 2016, que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Sí? Senyora Miras.  
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Gràcies. Primer que res nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta. Vagi per endavant 
que ens sembla molt bé destinar aquesta partida als projectes que ens explica la 
regidora, tot i que no entenem ben bé a l’espai on això s’ha decidit. Tenim el Consell de 
Cooperació Solidaritat que no s’ha convocat en el darrer any i mig que portem de mandat. 
Trobem molt desconcertant que no s’hagi convocat i obert a aquelles entitats i persones 
enteses i expertes en aquesta qüestió per tal de donar veu a les seves propostes i 
demanem explicacions, així com també demanem que es convoqui públicament d’una 
vegada aquest Consell i que totes aquestes qüestions es puguin decidir en aquest espai. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la resta de grups hi ha alguna intervenció més? Doncs té la 
paraula la senyora Condeminas.  
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí, gràcies. Vull comentar-li que el Consell no s’ha constituït perquè ja passa en el darrer 
mandat que van desaparèixer pràcticament la totalitat d’entitats que hi treballaven. I és en 
aquell moment on decidim reubicar, o sigui tot el que estem destinant a través del Fons 
Català de Cooperació perquè el Masnou directament només ens quedava una única 
entitat, que era el Masnou amb el Sàhara. Entitat amb la qual seguim treballant, perquè ja 
hem fet algunes reunions que ens va acompanyar la regidora, la Mònica, amb temes del 
Sàhara i així. Llavors, el criteri, evidentment doncs, l’hem decidit directament des de la 
Regidoria de Solidaritat perquè no tenia cap sentit constituir un consell amb una única 
entitat que en aquest moment és la que estava aquí al Masnou registrada com a tal. Vull 
dir que és això. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passem a la votació de la proposta.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
 
 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000012  17 de novembre de 2016 

 

20 

El Sr. Jaume Oliveras 
 
Tenim una altra proposta d’urgència que és una modificació de l’acord de les condicions 
laborals dels empleats i empleades públiques de l’Ajuntament del Masnou. Per defensar 
la urgència té la paraula la senyora Folch. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
La urgència ve motivada pel fet que si prospera la proposta que presentem un elevat 
nombre de treballadors tindrà dret a gaudir d’uns nous permisos. I aquests permisos, en 
principi, s’han de gaudir durant aquest any, tot i que donem una mica de temps en el 
trimestre de l’any següent. Però perquè es pugui garantir el servei és necessari tramitar 
d’urgència aquest punt en aquest Ple i, així també, en aquest 2016, donem més marge 
perquè es puguin gaudir aquests permisos.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem a votar la urgència.  
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta. 
 
Resultat: Aprovada la urgència per unanimitat absoluta per 21 vots a favor. 
 
Votació:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
Modificació acord de les condicions laborals dels empleats i empleades públiques 
de l’Ajuntament del Masnou 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, una normativa recent, del setembre del 2015, establia que s’havia de modificar 
l’estatut bàsic dels treballadors en el sentit que les administracions públiques podien 
establir fins a dos dies addicionals de permisos més particulars en funció de l’antiguitat i, 
alhora també, fins a quatre dies més addicionals de vacances en funció també de 
l’antiguitat. Arran d’això, es van començar les meses de negociació que van començar el 
17 de novembre del 2015, i han finalitzat l’11 de novembre del 2016. Aquests acords que 
han sigut assolits per unanimitat de la mesa de negociació modifiquen dos articles de 
l’acord de condicions i, per tant, és necessari portar-los a l’aprovació del Ple. En virtut del 
que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment 
diu el següent: 
 
“L’article 2.dos del Reial Decret Llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es concedeixen 
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres 
mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, establia la modificació de 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), en el sentit 
d’afegir una nova disposició addicional catorzena amb la següent redacció:  
 
“Les Administracions Públiques podran establir fins dos dies addicionals de permís per 
assumptes particulars al complir el sisè trienni, incrementant-se, com a màxim, en un dia 
addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.”  
 
Així mateix, l’article 2.tres del Real Decret Llei indicat, va afegir una nova disposició 
addicional quinzena a l’EBEP amb la següent redacció:  
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“Cada Administració Pública podrà establir fins un màxim de quatre dies addicionals de 
vacances en funció del temps de serveis prestats pels funcionaris públics.”  
 
Amb posterioritat a aquest Reial decret llei es va aprovar el Reial decret legislatiu 5/2015, 
de 20 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic (TRLEBEP), que al seu lloc va derogar l’article 2 del Reial Decret Llei 10/2015, si 
bé la normativa que incorporava perdura a l’ordenament jurídic a la disposició addicional 
tretzena i catorzena, respectivament.  
 
La mesa general de negociació de matèries comunes va iniciar la negociació d’aquests, i 
altres aspectes que contenien aquest Reial Decret Llei, el dia 17 de novembre de 2015, 
finalitzant les mateixes el dia 11 de novembre de 2016 amb l’adopció dels acords per 
unanimitat.  
 
Els acords adoptats, referits als dies addicionals de vacances per antiguitat i als dies 
d’assumptes personal addicionals per antiguitat, modifiquen l’acord de condicions laborals 
dels empleats públics de l’Ajuntament del Masnou, aprovat pel Ple de 22 d’abril de 2015, 
donat que suposen la incorporació de dies de vacances addicionals vinculats a l’antiguitat 
i un nou permís retribuït. 
 
Per tot això, cal incorporar l’article 15 bis vacances per antiguitat en el que s’establirà: 
“A partir de l’exercici 2016 els empleats públics amb una antiguitat de 15 anys tindran dret 
a gaudir d’un dia addicional de vacances, i els empleats amb una antiguitat de 20 anys 
tindran dret a gaudir d’un segon dia addicional de vacances. 
 
En l’exercici 2017 els empleats amb una antiguitat de 25 anys tindran dret a gaudir d’un 
tercer dia addicional de vacances i en l’exercici 2018 els empleats amb una antiguitat de 
30 anys tindran dret a gaudir d’un quart dia addicional de vacances.” 
 
I la lletra a bis de l’article 16.1 permisos retribuïts en el que s’establirà: 
 
“Els empleats públics tindran dret a gaudir d’un dia addicional de permís per assumptes 
personals des del dia següent al del compliment de vuitè trienni, incrementant-se en un 
dia addicional més per cada trienni complet a partir del vuitè. Aquests dies s’hauran de 
gaudir en dies sencers i en el període comprès entre el dia 1 de gener d’un any i el 15 de 
gener de l’any següent.” 
 
Així mateix, i per tal que el gaudiment d’aquests dies addicionals corresponents a 
l’exercici 2016, no perjudiqui el servei ni els empleats es va establir en el sí de la mesa de 
negociació que, excepcionalment, es podrien gaudir fins el dia 31 de març de 2017. 
 
Vist els informes de Recursos Humans i Organització, i conforme a les disposicions 
addicionals tretzena i catorzena del Reial decret legislatiu 5/2015, de 20 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Modificar l’acord de condicions laborals dels empleats públics de l’Ajuntament del 
Masnou, en el sentit d’incorporar l’article 15 bis Vacances per antiguitat, conforme el 
redactat següent: 
 
“A partir de l’exercici 2016 els empleats públics amb una antiguitat de 15 anys tindran dret 
a gaudir d’un dia addicional de vacances, i els empleats amb una antiguitat de 20 anys 
tindran dret a gaudir d’un segon dia addicional de vacances. 
 
En l’exercici 2017 els empleats amb una antiguitat de 25 anys tindran dret a gaudir d’un 
tercer dia addicional de vacances i en l’exercici 2018 els empleats amb una antiguitat de 
30 anys tindran dret a gaudir d’un quart dia addicional de vacances.” 
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Segon. Modificar l’acord de condicions laborals dels empleats públics de l’Ajuntament del 
Masnou, en el sentit d’incorporar la lletra a) bis a l’article 16.1 de permisos retribuïts, 
conforme el redactat següent: 
 
“Els empleats públics tindran dret a gaudir d’un dia addicional de permís per assumptes 
personals des del dia següent al del compliment de vuitè trienni, incrementant-se en un 
dia addicional més per cada trienni complet a partir del vuitè. Aquests dies s’hauran de 
gaudir en dies sencers i en el període comprès entre el dia 1 de gener d’un any i el 15 de 
gener de l’any següent.” 
 
Tercer. Establir que, excepcionalment, per a l’exercici 2016, es podrà gaudir dels dies 
establerts als articles 15 bis i 16.1.a) bis fins al 31 de març de 2017. 
 
Quart. Trametre al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 
l’acta signada per la mesa negociadora, i la notificació de l’acord del Ple d’incorporar 
l’article 15 bis i la lletra a) bis a l’article 16.1, per a la inscripció i publicació d’aquesta 
modificació de l’acord de condicions laborals dels empleats públics de l’Ajuntament del 
Masnou. 
 
Cinquè. Traslladar el present acord a les organitzacions sindicals, a la Junta de Personal, 
al Comitè d’Empresa i als empleats de l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Folch. Hi ha alguna intervenció sobre aquest punt? Senyor Suñé 
té la paraula.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre Grup votarà a favor de la proposa i aprofitem per 
felicitar el Govern per haver arribat a un acord amb els sindicats en aquest tema.  
 
Tot i així, els voldríem traslladar la nostra preocupació per l’impacte d’aquesta mesura 
davant l’actual minva d’efectius policials als torns de servei i l’evidència que en apropar-
se les festivitats de Nadal, aquest tema anirà a més, si tenim en compte l’acord que ara 
posarem a votació. De fet, ens podem trobar que abans hem aprovat participar de la 
xarxa RESCAT i comprar un nou programa informàtic i no hi haurà policies potser per fer-
los-hi anar, per portar els micròfons.  
 
Al tractar-se d’una proposta d’urgència, i tot i les explicacions de la regidora ahir a la 
Junta de Portaveus, no hem tingut temps material d’examinar l’expedient o demanar 
documentació complementària.  
 
D’aquesta forma, i vist que en l’ampliació de l’informe de Recursos Humans sobre el 
particular es deixa clar que, i llegeixo literal, “conforme el que han manifestat els 
departaments consultats, queda garantida la prestació del servei, tot i el gaudiment de 
dies de vacances i assumptes propis addicionals”, el nostre Grup demana que ens faci 
arribar còpia dels informes o documents facilitats pels departaments afectats i 
especialment pel de la Policia Local i que han servit a Recursos Humans per certificar 
que queda garantida la prestació del servei, tot i el gaudiment de dies de vacances i 
assumptes propis addicionals.  
 
Tanmateix, amb aquesta documentació, que creiem que hauria de formar part ja de 
l’expedient i que en cas d’haver-se tramitat per la via ordinària haguéssim reclamat, 
desitjaríem també una còpia del quadrant de servei de la Policia local, aquest nou del 
qual tan bé parlen, tant la prefectura com Comissions Obreres, si pot ser amb els mesos 
de desembre i gener ja ens va bé, sempre que incorporin les previsions de disponibilitat 
dels agents de servei per poder contrastar la informació facilitada.  
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De la mateixa forma, volem mostrar la nostra incomprensió per, tot i haver vacants a la 
plantilla, no s’aprofiti la bossa d’agents que hi ha ―i que en altres ocasions ja se n’ha fet 
ús― i no esperar a l’any vinent al concurs de personal interí, ja que no és incompatible 
una cosa amb l’altra i redundaria en una millor prestació del servei actual. Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més per part de la resta de grups? Senyora Miras 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres avancem també que votarem a favor d’aquesta proposta, però sí que volem 
comentar que, tal com ha llegit o ha comentat la regidora, això es va poder fer a partir del 
2015 i no entenem, o sí, per què s’ha trigat tant per portar-ho a negociació, aquest tema. I 
també per què no és retroactiu al 2015 com sí que hem estat observant que s’ha pogut 
fer en altres ajuntaments, ja que pensem que seria una cosa molt beneficiosa i molt justa 
per als treballadors i treballadores d’aquesta casa. I, com s’ha fet en altres ocasions, per 
posar un simple exemple que hem trobat en el quadrant de la policia, que en aquest cas 
sí que es va poder fer i va ser amb caràcter retroactiu o sigui que per posar un exemple. 
Hi ha coses que sí que poden ser amb caràcter retroactiu i aquest fet no, tot i que hem 
trobat exemples en altres ajuntaments que sí que ha estat possible. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. No hi ha cap altra intervenció? Doncs, senyora Folch té la paraula.  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, només per tranquil·litzar el portaveu socialista, indicar-li que les vacances estan 
posades al quadrant i que, per tant, no hi haurà cap problema que es puguin gaudir, tant 
aquest any com el següent. I respecte als assumptes personals, també tranquil·litzar-lo 
perquè els assumptes personals estan sotmesos a les necessitats del servei. Això vol dir 
que el servei sempre ha de quedar acreditat, ha de quedar garantit. Si no queda garantit 
l’assumpte propi, doncs, llavors es pot denegar. Per tant, prioritzarem que els serveis es 
puguin realitzar i també intentarem que tots els assumptes propis es puguin realitzar. 
Respecte als comentaris que em comentava la senyora Miras, és evident que hi ha una 
voluntat negociadora darrere de tota negociació i, és cert, la retroactivitat s’accepta o no 
s’accepta. I en aquests termes i en aquesta negociació es va decidir no acceptar aquesta 
retroactivitat per aquesta part negociadora.  
 
I respecte al per què ha durat tant, és que les meses de negociació són llargues 
normalment. Hem tingut vuit, nou jornades fins que hem arribat a un acord. L’acord final 
que va proposar l’Equip de Govern va ser lliurat a les organitzacions sindicals al juliol. 
Juliol amb períodes de vacances entremig, les organitzacions sindicals van voler 
sotmetre-ho a la votació d’una assemblea dels treballadors i aquesta assemblea va tenir 
lloc el mes d’octubre, crec, quan ells la van voler o van poder convocar perquè els 
treballadors haguessin tornat dels seus períodes de descans de vacances i quan han 
tornat han fet l’assemblea i amb el resultat se’ns ha convocat novament a la mesa per 
proposar de tirar endavant aquest acord.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem a la votació de la proposta. Sí, senyor Suñé? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No, no, només volia agrair la resposta a la senyora regidora i més que res reiterar la 
petició de la documentació que he fet al marge de la resposta. Que quedi constància a 
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l’acta, doncs, que mantinc la petició de la documentació, tant dels informes de la policia 
com dels quadrants i tota la resta que he demanat. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
11. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió 
anterior 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha alguna resposta pendent? Sí, senyor Quim Fàbregas, té la paraula.  
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, alcalde. Per donar resposta a una pregunta efectuada pel senyor Màxim 
Fàbregas en relació amb les queixes que hi havien hagut en els darrers sis mesos del 
servei de transport urbà. Vull informar-lo, malgrat que li faré arribar la informació més 
detallada, que des de l’1 de maig fins avui, que podrien ser aquests sis mesos, hi ha 
hagut nou queixes que podríem classificar en tres àmbits. Unes relacionades amb el 
vehicle que està prestant el servei, hi ha hagut diverses substitucions i a vegades el 
vehicle que ens ha tocat no ha estat amb les millors condicions possible. Unes altres 
relacionades amb tema de puntualitat. I unes altres relacionades amb un dèficit o dèficit 
d’atenció a l’usuari del servei. Li’n faré arribar la relació més detallada.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Crec que hi ha una altra resposta per part del senyor Eduard Garcia, té la 
paraula.  
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Per donar resposta a una pregunta formulada pel senyor Màxim Fàbregas. En resposta a 
la pregunta relativa a les causes que han provocat l’increment de 7.000 € del cost de les 
obres d’urbanització del carrer Abat Escarré, vull informar-lo que en el pressupost ordinari 
de despeses per a l’exercici 2016, es van consignar 150.000 € per a la urbanització 
d’aquest carrer. La urbanització d’aquest carrer està previst realitzar-la mitjançant 
contribucions especials, fet que suposava que l’Ajuntament es faria càrrec del pagament 
del 10 % dels costos d’urbanització. En l’àmbit d’aquesta actuació es troba la finca 
municipal en què s’ubica el camp de futbol d’Ocata, la qual aproximadament ocupa el 50 
% de les propietats afectades per la urbanització del carrer. En el pressupost de 2016 es 
va incloure l’import al qual hauria de fer front l’Ajuntament de Masnou com a propietari de 
la finca, amb el 10 % corresponent a les contribucions especials pròpies i també dels 
veïns afectats per la urbanització d’aquest carrer. Quan el que s’hauria d’haver fet és 
consignar el total de l’actuació i, per una altra banda, pressupostàriament consignar 
també un ingrés que correspondria al 90 % corresponent a les contribucions especials 
que haurien d’afrontar els veïns. Així, doncs, no ens trobem davant un encariment de les 
obres d’urbanització sinó que el que s’hauria d’haver consignat en el pressupost era 
aquesta totalitat de l’import al qual ascendia l’execució de les obres i no només la part, 
diguem, que corresponia per ajuntament.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, si els sembla passem al torn de preguntes, de precs i preguntes.  
 
12. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, tinc poques preguntes avui, però la primera és un 
suggeriment i és recordar-li, reiteradament, que continua incomplint la llei de banderes 
d’aquest Ajuntament ja que la bandera espanyola, tal com és prescriptiu i és com 
marquen les nostres lleis i normes de convivència, ha d’onejar a l’Ajuntament com a 
edifici oficial. Li ho recordo i ja no sé quantes vegades li ho he recordat. Li ho tornaré a 
recordar perquè, és clar, és un recordatori iteratiu amb el qual és una iteració en la 
il·legalitat que està fent vostè. És a dir, és una prevaricació sobre la llei perquè no pot dir 
és que jo no ho sabia, és que... no, no, ho sap perfectament i jo li recordaré cada vegada 
fins que algú li demani explicacions més enllà de la meva potestat.  
 
Per altra banda també, fer-li una observació. Fa uns dies va publicar una fotografia de 
l’Ajuntament del Masnou amb una bandera estelada que va penjar, suposo que vostè, 
solidaritzant-se amb l’alcaldessa de Berga. A mi em sembla molt bé que se solidaritzi 
amb ella, però pengi la de casa seva no la de casa nostra. Només l’observació aquesta. 
 
Després, un segon tema. Volia preguntar quantes reclamacions ha rebut aquest 
Ajuntament per lesions a causa de desperfectes de la via pública. Més que res perquè 
conec tres persones que s’han lesionat i volia saber si és que això és un continu, quantes 
n’hem tingut i a quantes indemnitzacions ens exposem com a ajuntament fruit del mal 
estat de part de les nostres vies públiques, que esperem que amb el nou pla de xoc es 
redueixin. Però, de moment, voldríem saber on estem i què és el que està passant. 
 
Després, volia preguntar també respecte a les obres del poliesportiu, una mica saber quin 
ritme estan portant? Per a quan està previst l’acabament de les obres?  
 
I una altra cosa, quines inversions per part d’aquest Ajuntament, siguin pròpies o siguin 
subvencionades, més seran necessàries per cobrir tot el projecte fins a finalitzar-ho. No 
parlo de pressupost 2017, sinó per acabar el poliesportiu al 100 % amb equipaments, etc. 
Quants diners ens faran falta i, en resum, quant ens ha costat? Quant hem rebut? I quant 
hi hem posat? O quant ens costarà? Quant hem rebut i rebem? I quant hem posat i 
posarem? Una mica, perquè això es comença i les coses sempre pugen, després els 
costos i val la pena, com a mínim, tenir clar on estem posant els diners.  
 
Després, també volia fer una pregunta respecte als clubs cannàbics. Aquest Ajuntament 
va aprovar, va autoritzar que es fessin clubs cannàbics a la població. Nosaltres ens hi 
vam oposar. Voldríem saber quantes llicències hi ha actualment vigents, s’han concedit? 
Quants locals estan en marxa?  
 
I, després, fruit d’una mica de l’alarma social, crec que ha sortit a Barcelona per tràfic de 
drogues, que s’ha produït en alguns dels clubs cannàbics de la zona en forma de 
caramels o bosses teòricament inofensives que s’estaven expedint si sortien fora del 
local. És saber quines actuacions s’estan fent com a Ajuntament, per part de la nostra 
policia, amb aquests clubs cannàbics i saber si hi ha hagut incidències des de l’obertura, 
si no n’hi ha hagut, si s’ha obert algun expedient i, en aquest cas, si és així que ens ho 
detallin al màxim possible. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora González, té alguna intervenció? 
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La Sra. Mònica González 
 
Sí, hola, bona nit a tothom. Gràcies, senyor alcalde. Segons un darrer informe, les 
concessions que es van allargar en diverses autopistes aquí a l’Estat fins a l’any 2021, 
com el cas de la C-32 del Maresme, inclou una clàusula en el benefici tributari que 
s’esgotava el dia 31 d’agost del 2016. La meva pregunta és si ens poden dir com afecta 
aquest canvi al Masnou i si tenim alguna previsió, si això es pot incloure dintre les 
ordenances del 2017 o si està en tramitació? Del tema de l’IBI de les autopistes, eh.  

®  
Després, una segona pregunta que tenia el dubte i és saber si nosaltres com a municipi 
estem incorporats dintre de la xarxa de municipis transparents que es va fer fa uns mesos 
i, si és així, ens agradaria un informe de com està la situació i quines actuacions es fan a 
través d’aquesta xarxa.  
 
I, per finalitzar, una última pregunta: he rebut informació que s’ha creat un Pacte Nacional 
per la Societat digital aquí a Catalunya, i és una plataforma, diguem-ne, on es 
desenvoluparà la llei que regularà les activitats cibernètiques, entre d’altres coses la ciber 
seguretat, es dissenyaran les eines per a l’administració electrònica i per fer-la més 
transparent. Llavors, nosaltres volíem saber si estan adherits o tenen intenció d’adherir-se 
a aquest Pacte Nacional per a la Societat Digital. I ja està, això és tot. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Suñé té preguntes? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Sí, alguna, alguna en tinc. Bon vespre de nou. Senyor alcalde, el 
nostre Grup vol remarcar la necessitat que té el seu govern d’afrontar els problemes de 
credibilitat i de recuperar les formes més planeres, transparents i responsables d’altres 
mandats.  
 
Fins a la data, el nostre Grup no li hem demanat a vostè res que vostè mateix no hagués 
demanat a d’altres en altre temps: coherència, honestedat, lleialtat, fermesa i 
responsabilitat. Vostè, ara per ara, no aplica cap d’aquestes virtuts, no actua i el problema 
va creixent.  
 
A la passada comissió informativa, vaig preguntar a la regidora Sílvia Folch, màxima 
responsable del Departament de Recursos Humans, què opinava sobre un missatge de 
correu electrònic d’un treballador amb greus acusacions dirigides envers el seu 
departament i a ella mateixa. Correu on s’acusava el govern format per ERC i CiU de no 
pagar una part del sou, concretament pagues extraordinàries a determinats treballadors, i 
que vam rebre tots els regidors del consistori. La seva resposta va ser “no crec que hagi 
de donar explicacions de res”. Realment, creuen que no han de dir res, ni tan sols per 
desmentir-ho? Ni per argumentar els fets o aportar més informació? Per dir que li obririen 
un expedient al treballador per mentir i malmetre si fos el cas. Fins i tot per marcar-se un 
Aznar, no, dir “estamos trabajando en ello” i donar a entendre que quan sabés alguna 
cosa ho diria.  
 
En aquesta comissió, la senyora Folch va negar la major, afirmant que les pagues 
extraordinàries s’havien abonat bé i que en cap cas hi havia hagut impagament. Però per 
la informació que disposem, ens consta que no és així. I és l’única informació disponible, 
de vostès no en sabem res.  
 
Sabem que hi ha persones que han perdut una part important del seu salari i que, davant 
les queixes, reben respostes peregrines i ridícules, impròpies d’un departament que 
hauria d’estar al servei dels treballadors i no contra ells.  
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Hi ha un conveni col·lectiu i un sistema d’abonament de baixes que hauria d’aplicar-se a 
tothom per igual, però pels fets que coneixem sembla que no és així. Bé, a les denúncies 
de mala praxis que sobre la senyora Folch ha fet públiques aquest regidor, ara s’hi ha de 
sumar aquesta reducció dels salaris a algunes persones de la casa. Reducció que 
presumim indeguda davant la manca d’explicacions de la regidora i vista la denúncia 
pública d’un treballador i que aquest regidor ha ratificat per altres vies.  
 
I tornem a trobar de nou a Recursos Humans el focus del conflicte. Tot indica que perquè 
aquests treballadors puguin cobrar el que no els ha estat abonat cal anar als tribunals, 
com així ha passat amb una persona que, tot i presentar queixa per escrit en temps i 
forma, mai no va rebre cap resposta de vostè. I, en canvi, en rebre la citació del jutjat 
contenciós vostès van abonar la quantitat íntegra reclamada. Dos mesos i mig esperant 
una resposta, un treballador al qual han deixat de pagar més de 1.700 € del seu salari. 
Dos mesos i mig i ni una resposta, ni una justificació, res. Creuen vostès que és forma de 
tractar els nostres treballadors? Creuen que és així com cal afrontar els problemes? I ha 
estat rebre el paper del jutjat per abonar-li fins l’últim euro que reclamava, tot. I reitero 
aquest extrem, senyora Folch, no una part o una diferència, la totalitat de la quantitat 
reclamada, el 100 % del que vostès van deixar d’abonar quan pertocava i que correspon 
als dies de baixa, reducció del salari per baixa laboral, aquesta és la veritat.  
 
Senyora Folch, caldrà també que la resta de treballadors perjudicats vagin als tribunals 
perquè els abonin el que en justícia els correspon? Fins quan, senyor alcalde, consentirà 
que la regidora Folch faci de les seves sense donar la cara?  
 
M’adreço a vostès, representants de CiU, fins quan mantindran aquesta postura 
acomplexada i passiva davant les evidències de manca de respecte dels drets laborals de 
persones treballadores de l’Ajuntament, per part del Govern del qual formen part? Saben 
que els treballadors, molts, han sol·licitat des de fa mesos ja l’aplicació de l’article 54 per 
obrir la negociació de la jubilació anticipada i encara no els han respost? Saben que, tot i 
haver una denúncia d’assetjament contra una persona del Govern des de fa més d’un 
mes, adreçada a l’alcalde i presentada pel Registre General, no es convoca la comissió 
que ho hauria d’analitzar? Convocatòria que hauria d’haver fet immediatament i com a 
molt tard 48 hores des de la presentació de la denúncia segons estableix el protocol 
d’assetjament. I van ja més de 30 dies. Recorden el compromís públic que va adquirir 
aquest alcalde en aquest plenari? Doncs, res de res, impunitat total. Vostès ja han quedat 
alliberats, ningú no els podrà dir mai que no han estat coherents i responsables. Vostès 
han complert amb escreix amb allò al qual es van comprometre, ells no i, a més, de forma 
pública i notòria. Vostès han demostrat una paciència infinita davant la manca de lleialtat 
d’aquestes persones davant la manca d’informació, la tergiversació dels fets i les 
mentides, i ho saben. Ningú no els podrà mai criticar perquè trenquin amb aquells que, tot 
i mentir, ocultar informació i manipular, es neguen a assumir la seva responsabilitat i tan 
sols accepten els seus errors. No senyores i senyors de CiU, vostès estan a les 
antípodes d’aquestes persones respecte a la visió ètica i la forma d’entendre i fer la 
política. Què fan, doncs, encara donant-los suport? Moltes gràcies 

®  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Continuem amb la roda de preguntes, senyora Crespo.  
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde, bona nit. Primer un prec al senyor Fàbregas, per afavorir la 
millora del servei d’autobús urbà. Els volíem fer el prec que potser a cada marquesina 
estaria bé posar l’horari específic de pas de cada parada, perquè si tu no ets usuari 
habitual de la línia d’autobús o bé d’una parada que no és la teva habitual no saps ben bé 
quan passa el servei d’autobús. Per tant, un dels precs que els demanem és que millorin i 
puguin posar informació addicional sobre l’horari a les marquesines de cada parada.  
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Volia comentar també un tema que ha sortit aquí, al Ple, i també fer-ne partícip el regidor 
de Medi Ambient, el senyor Romà. Saben de l’existència dels estornells, al passatge Joan 
Maragall em sembla que és. Hi ha tota una sèrie de plataners que estan envaïts per una 
espècie d’ocells que generen molts problemes de soroll i de brutícia per aquesta part 
d’Ocata. Sabem que ho saben i sabem que en alguna ocasió ens han donat alguna 
explicació, però voldríem saber si tenen alguna eina més per poder lluitar contra això, ja 
que els veïns ens expressen les seves molèsties reiterades.  

®  
A la senyora Folch una pregunta sobre temes d’ocupació. Coneixem quines són les 
dades d’atur juvenil al poble? I, si és així, quines són els polítiques de promoció de 
l’ocupació juvenil que té aquest Govern. 
 
A la senyora Blanch, una pregunta molt concreta. Tenim programació entorn el Dia dels 
Drets dels Infants? Ens en podria fer cinc cèntims, si us plau? Gràcies 

®  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Crespo. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Moltes gràcies, senyor alcalde.  
 
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor 
Màxim Fàbregas només llegeix les números 1, 2, 3, 4 i 5. 
 
1. Hem estat visitant els habitatges de lloguer per a joves de Llevant i hem pogut parlar 

amb alguns dels seus llogaters, que ens han fet arribar les seves queixes perquè se 
senten desatesos, tant per l’Agència d’Habitatge de Catalunya com per l’Ajuntament 
del Masnou. Hem pogut comprovar l’estat deplorable de les seves bústies, fetes malbé 
en més d’un 80 % i, a més, ens han fet saber que alguns dels habitatges fa mesos i 
mesos que estan desocupats.  

 
Pregunto al Govern quantes reunions ha mantingut amb els representants d’aquests 
joves, dels qui viuen al Torrent Vallmora i amb els dels habitatges per a la gent gran en 
els darrers 5 anys, així com una relació exhaustiva de les queixes rebudes i una còpia 
de les comunicacions escrites, via ofici o correu electrònic, mantingudes entre 
l’Ajuntament del Masnou i l’Agència d’Habitatge de Catalunya interessant-se per la 
situació d’aquests habitatges i demanant solucions per als problemes que pateixen. 

 
Al mateix temps, demano que s’exigeixi a l’Agència d’Habitatge de Catalunya que 
atengui les queixes que hagi rebut dels llogaters d’aquests 110 habitatges i, més 
concretament, procedeixi a la reparació i/o substitució de les bústies malmeses. 

 
1.1 En la visita hem pogut comprovar també l’estat d’abandonament del solar situat front 
aquests habitatges de llevant i per això demanem al Govern que insti la propietat a la 
neteja del solar, advertint-la de possibles sancions i de la possible execució subsidiària.  

®  
2. També relacionat amb els habitatges per a joves i gent gran als quals he fet referència 

a la pregunta anterior, demano al Govern una relació dels habitatges desocupats 
existents a cadascuna de les promocions, en la qual consti també la data en la qual es 
va notificar la desocupació, així com, també, pregunto al Govern quantes persones hi 
ha a la llista d’espera per cobrir les possibles vacants de cadascuna d’aquestes 
promocions, en la qual consti una relació ordenada dels DNI de les persones en llista 
d’espera i del municipi al qual pertanyen. 

 
3. Pel que fa referència a la neteja del municipi, protagonista a les xarxes socials per les 

queixes de molts dels nostres ciutadans i ciutadanes, vull afegir-ne una d’històrica, 
relacionada amb la màquina balejadora que actua a les voreres del camí Ral ja que, 
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com feia l’obsoleta màquina balejadora que la va precedir, en lloc de netejar les 
voreres es limita a ofegar-les amb l’aigua que utilitza i a deixar un rastre de brutícia 
que taca les façanes dels edificis. Demano al Govern municipal que faci un seguiment 
de l’actuació d’aquesta màquina i que adopti les mesures necessàries perquè la seva 
actuació sigui realment efectiva. 

 
4. Tot i que, en resposta a una observació d’aquest grup municipal, el Govern va 

incorporar al PAM la posada en marxa de la recollida comercial al 2016, estem a un 
mes de la finalització d’aquest any i el més calent és a l’aigüera. 

 
Mentre esperem que aquest recollida s’implanti, veiem, dia rere dia, com els 
contenidors de paper i cartró queden soterrats per caixes i caixes sense plegar que, és 
clar, procedeixen de l’activitat d’alguns dels comerços situats a prop. 

 
Preguntem al Govern quants requeriments per escrit ha realitzat des de la implantació 
dels nous contenidors pel seu ús indegut i, si és el cas, quantes sancions ha imposat.  

 
També preguntem al Govern quina és la seva previsió actual pel que fa a l’inici de la 
implantació de la recollida comercial. 

 
5. Amb motiu de la mort d’una anciana a Reus, asfixiada per l’incendi provocat per una 

de les espelmes que utilitzava a conseqüència del tall de subministrament elèctric per 
impagament a una companyia subministradora, s’han disparat totes les alarmes. 
 
Demanem al Govern una relació de les comunicacions que, en aplicació de la llei 
contra la pobresa energètica, ha rebut de les companyies subministradores d’aigua, 
gas i electricitat al Masnou per informar l’Ajuntament dels possibles talls de 
subministrament per impagament, així com el detall dels pagaments que ha fet 
l’Ajuntament a aquestes companyies per tal d’evitar els talls dels quals ha tingut 
coneixement. 

 
Així mateix, li demanem que adopti les mesures que cregui necessàries per tal de 
garantir que al Masnou no es produeixi cap tall de subministrament sense que 
l’Ajuntament en tingui coneixement. 

 
6. Preguntem al Govern si té coneixement de l’estat d’abandonament en què es troba el 

solar situat a la cruïlla dels carrers Paraguai i Joan Maragall i li demanem que actuï 
amb els propietaris en el mateix sentit que he demanat en relació amb la finca situada 
a La Colomina.  

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyora Noy 
 
La Sra. Laia Noy 
 
Bon vespre. Tinc tres preguntes. La primera seria, ja ho vaig comentar a la Comissió 
Informativa, sobre el tema del projecte de l’Estampadora, que va haver-hi un petit esment 
a El Masnou Viu i si se’ns podria facilitar informació sobre aquest avantprojecte que es va 
comentar a El Masnou Viu que s’està treballant des de l’Ajuntament i en quin punt estaria. 
 
La segona, no sé a quina regidoria aniria, però és una mica el procediment que segueix 
l’Ajuntament a l’hora de fer les convocatòries a cada un dels consells que hi ha a 
l’Ajuntament i estaria bé que ens expliquéssiu una mica a cada un d’ells. Perquè 
nosaltres, com a representants, doncs, ens arriben, però a les entitats i persones que 
puguin ser susceptibles, doncs, quina és la manera que se’n poden assabentar o 
participar. 
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L’última, ara que el Port Esportiu es posa en contacte amb els usuaris del port i usuàries 
en motiu de la fi de licitació de l’espai portuari, un cop finalitzada la concessió el port no 
ha de passar a ser del poble i gestionat públicament? O la cessió de la façana del 
Masnou es perpetua a Dragados i Construcciones? Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Noy. Senyora Miras 
  
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, gràcies. Nosaltres volem preguntar en primer lloc en referència a un nou contracte del 
servei del CIRD, que hem llegit que hi ha un nou contracte. Voldríem saber si aquest és 
amb la mateixa empresa que prestava el servei o amb una altra. I també la situació de la 
tècnica que hi havia o bé la que hi ha treballant allà, si seguirà en aquell lloc o en quina 
situació queda i a quin lloc aniria.  

®  
Una segona pregunta és que ens volem assegurar i volem saber si el Govern està 
comprovant prou bé que s’acompleixi l’acord de Ple que parlava dels sous de més de mil 
euros per a treballadors i treballadores, tant de la casa com dels serveis externs 
contractats, com per exemple les treballadores del servei externalitzat del CIRD, tot això 
són per posar exemples. Per exemple, les treballadores que gestionaran i executaran el 
servei de la cursa de Sant Silvestre, el personal d’obres d’urbanització del Parc Vallmora, 
els de les instal·lacions, per exemple, de l’equip de climatització del museu. Són 
exemples, bé, que en definitiva voldríem saber si se n’estan preocupant, si estan cobrant 
aquest salari mínim acordat. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Perdó, Ciutadans? No hi ha cap pregunta? Doncs, si els sembla passaríem... 
donaríem pas a les respostes per part dels regidors. Senyor Matas 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
A la senyora Mònica, només per respondre que el tema de l’IBI autopistes serien un 
increment de 27.000 € només per al Masnou. Val? El que ja tenim previst en el 
pressupost, llavors 2.000 € passaríem a 29; per tant són 27. 
 
Referent al senyor Màxim Fàbregas, per part dels habitatges. Totes les queixes que ens 
venen, qualsevol comentari que ens ve a la Regidoria d’Habitatge es transmet sempre. 
Per tant, ho fem, vull dir en aquest sentit l’Ajuntament fa la seva feina. És que m’ha 
semblat una mica com si posés en dubte, m’ha semblat que l’Ajuntament es posava una 
mica en dubte. Si no és així li demano disculpes. Vull dir, com a Ajuntament fem, perquè 
nosaltres fem el que tenim competència directa, el que estem fent sempre és qualsevol 
observació, petició dels veïns de poder-nos reunir, sempre, quan ens ho demanen, els 
atenem, quedem el dia que els va bé amb les dues parts i fem les reunions, parlem i 
després fem d’intermediació i perseguim la Generalitat en el servei d’habitatge, perquè 
quan hi ha un desperfecte, doncs això, el repari, si hi ha un vidre trencat hi vagin, si les 
bústies, ho sabem i ho hem notificat. Per tant, aquest seguiment el fem sempre que se’ns 
notifiqui oportunament. No cal que entrin instàncies, a vegades, amb un correu o amb una 
trucada ja fem aquestes gestions. I per l’altra qüestió ja li facilitarem.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Meritxell Blanch, té la paraula. 
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La Sra. Meritxell Blanch 
 
Gràcies, bona nit. En resposta al dret dels infants, sí, tenim una sèrie d’activitats, ja les hi 
passaré per correu, però vull dir que en són diverses. Van començar aquest passat 12 de 
novembre: Lleureka va fer una activitat a Ca n’Humet que era crear i guixar. El 19 de 
novembre fem una classe i exhibició d’skateboard a les pistes d’skate de dalt de Pau 
Casals. El 20 de novembre, jocs de fusta familiars, d’11 a 14h i de 16 a 19h, als jardins 
Països Catalans. El 25 de novembre, la típica gimcana que fem juntament amb Luz del 
Alba a dalt, el que són les pistes esportives de Pau casals; el 26 de novembre, tallers de 
postals i ornaments de Nadal; el 27 de novembre, teatre familiar i acabem el 29 de 
novembre amb una xerrada sobre el desenvolupament psicomotriu del nen juntament 
amb el CDIAP, a la segona planta de Can Malet. Ja li ho passaré tot per correu, per això. 
 
I, en resposta a la CUP, sí, hem fet, hem prorrogat el contracte del CIRD, ara és amb la 
mateixa empresa. Es prorroga fins al mes de març i a partir del mes de març es fa un 
plec, una contractació, una licitació, ja veurem, doncs, quines són els empreses que 
liciten i quina és la guanyadora. 
 
I, pel que fa a la tècnica d’Igualtat, recordo que és una treballadora que està amb 25 
hores amb un contracte de 25 hores setmanals, ha de fer tant de tècnica com de 
coordinadora del CIRD; per tant, vol dir entrevistes i acollides i seguiments i, per tant 
doncs, ara el que hem acordat és que continua al CIRD i els dimarts sí que vindrà perquè 
no té visites aquell dia, vindrà a Roger de Flor, amb la resta de l’equip tècnic per tal, 
doncs, de desplegar totes les tasques tècniques que tenim pendents a la Regidoria. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Quim Fàbregas 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Donaria resposta a dues preguntes que ha efectuat l’Elena. Una 
en relació amb els horaris de les parades. Malgrat que hi ha horaris a les parades amb 
marquesines i a les que tenen pal també, el que passa és que, si recorda, crec que va ser 
al mes de juny, vam aprovar una modificació lleugera d’horari i l’actual horari que tenim, 
sobretot a les parades que només tenen pal, no coincideix amb l’horari de veritat. En 
aquell encara posa que comença a dos quarts de vuit i en realitat estem començant a dos 
quarts de set del matí. Tenim previst canviar-los a partir del mes de gener i li explico 
perquè. Perquè en el Ple del mes de desembre, proper Ple, portarem a aprovació la 
renovació del conveni amb la Generalitat, aquell que es va aprovar, i tenim la intenció de 
millorar una mica l’horari. Llavors, al gener ja fixaríem els horaris amb l’horari de tot l’any. 
I, en relació amb el tema dels estornells, allà al Joan Maragall, hi ha una acumulació no 
només d’estornells sinó també de pardals, hi ha estols mixtes que, diguem-ne, sobretot 
quan es fa fosc paren allà i deixen tot el que és la vorera i els vehicles bastant bruts. Per 
aquesta raó diem que el carrer Joan Maragall ha estat dels primers que s’han introduït en 
el pla de poda del 2016-2017, de fet està podat, el que són els plàtans se’ls ha fet una 
poda molt severa. De fet, ara dubto que parin als plàtans perquè gairebé no tenen 
branques i en els altres arbres que és el fals pebrer, que és un arbre que havíem vist que 
per la fulla que té és molt espessa, els coloms i els pardals no hi paraven gaire. Llavors, a 
aquells els hem fet una poda més normaleta, més de manteniment. En el cas dels plàtans 
hem fet una poda de brocada i ara la veritat que, des que han podat, no m’hi he fixat al 
vespre si hi ha acumulació o no, però jo dubto que en els plàtans hi parin perquè 
pràcticament han quedat sense branques.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
És una poda de brocada, oi senyor regidor? Estic entrant en el tema i és molt interessant. 
Senyor Plana 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000012  17 de novembre de 2016 

 

32 

El Sr. Ricard Plana 
 
Sí, moltes gràcies. A veure, per al regidor Màxim Fàbregas. Em parlaves, prenc nota del 
solar en mal estat davant dels pisos, prenc nota i farem les accions que calguin. També 
m’has comentat el solar del carrer Paraguai, Joan Maragall, val? Jo, pel que sé, es va fer 
ja un requeriment, es va fer una neteja. Precisament, ahir a la tarda jo vaig atendre aquí 
uns veïns que em van parlar d’això, em van dir que, pel que ells veien, ara estava net, 
però el que sí que vaig recollir jo a l’anotació és que deien que el fosso que havia quedat 
de l’ascensor que, després de l’última neteja que es va fer, l’empresa propietària el va 
tapar amb unes fustes i que aquestes fustes s’havien tret, que ja abans s’havia quedat 
porqueria, s’empassava l’aigua pel tema dels mosquits i tal i és el que ahir em van 
recollir. És clar, cada veí, també, ho veu a la seva manera i et diu el que és, però almenys 
el que precisament ahir a la tarda em van dir, el que vaig prendre nota va ser, 
precisament, d’això del fosso i d’aquestes fustes que servien per tapar-lo i que s’havien 
tret. En prenc igualment nota, tornarem a... No ho sé, però el requeriment no va ser de fa 
molt i es va fer una neteja; però, bé, és evident que les plantes creixen i sinó haurem de 
tornar a requerir-los perquè ho netegin.  
 
Quant a la regidora, a la Laia Noy, em demanava pel projecte de l’Estampadora. Sí, 
nosaltres estem treballant amb els serveis tècnics de la Diputació. Es va fer un estudi que 
no és un document urbanístic, es va fer un estudi que era el primer pas per fer, ara 
nosaltres hem demanat també el suport, l’ajut perquè, a més, crec que nosaltres només 
acabarem pagant, crec que és un 20 %, la Diputació posa el 80 %. I aquest ajut ens ha 
estat concedit. Estem pendents que la Diputació n’encarregui la redacció, llavors sí que 
seria del projecte, diguem, d’aquí de l’Estampadora. És a dir, un document que ja tindria 
format de planejament urbanístic, però no l’hem començat perquè estem a l’espera que la 
Diputació contracti. No hi ha problema, si vols un dia o en comissió m’explico més, m’ho 
preparo una mica i us explico el document, aquest estudi, diguem, per on va i tal, fins i tot 
podem fer-ho a la següent comissió. 
 
Després, el tema del port del Masnou. Finalització de la concessió, crec, ho dic de 
memòria, que em sembla que és el 22. Vull dir que si és el 22, estem al final, però encara 
falta una mica, em sembla, eh. Jo tenia entès que l’autopista era el 21 i el port és el 22 o 
sigui, és a dir, que vint i escaig s’acaba tot, però encara queda una mica. No ho sé, 
miraré, ara que et dic de memòria, d’afinar-ho una mica més i ja t’ho contestaré. I em 
sembla que no tenia res més. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Senyora Folch, té la paraula.  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Gràcies de nou, senyor alcalde. Sí, per respondre al portaveu del PSC, respecte a les 
al·lusions que ha fet cap a aquesta regidora. Vull indicar-li, en primer lloc, que a la 
Comissió Informativa vostè va parlar d’un correu d’un treballador i jo el que vaig comentar 
a la Comissió Informativa és que no parlaria d’un correu d’un treballador en comissió 
informativa. Vostè, després, em va preguntar si respondria preguntes d’un regidor i jo li 
vaig dir que sí. Em va dir si hi havia impagaments totals de pagues extres, i impagaments 
per a mi significa no haver pagat res en absolut i amb les dades que tenia la resposta era 
no. Li vaig dir, de fet, que hi havia diferències. I ara jo les procediré a explicar. El gener 
del 2015, vam modificar el programari de gestió de Recursos Humans i es va introduir 
una configuració errònia en aquest programari. Els funcionaris de l’Ajuntament del 
Masnou, n’hi de dos tipus, és una mica complicat. Hi ha funcionaris integrats i funcionaris 
normals, els integrats són aquells que amb anterioritat cotitzaven per una altra mutualitat. 
En ser absorbits per la Seguretat Social, la seva forma de cotitzar i de cobrar la prestació 
d’incapacitat temporal és diferent i s’ha de configurar correctament en aquest programa. 
Aquest programa tenia un error de configuració, i arran, és cert, d’unes al·legacions que 
va presentar un treballador, arran que havia cobrat una minoració de la seva paga 
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extraordinària, ens hem adonat d’aquest error i s’ha subsanat. Per aquest motiu, ens hem 
posat en contacte amb tots els treballadors que en el període que va des del gener del 
2015 fins a l’actualitat han estat en situació de baixa. Ens hem revisat tots els expedients i 
tots estan informats i ben informats de si han tingut alguna diferència retributiva amb la 
paga extraordinària i, de fet, en aquests moments ja s’han resolt totes les incidències i es 
procediran a fer els decrets corresponents. I, respecte a la incidència d’aquest primer 
treballador que detecta aquest error, no és cert tampoc que es procedeix a fer el decret 
un cop tenim coneixement d’aquesta entrada, d’aquest recurs presentat davant del 
contenciós. Tot al contrari, el dia 19 d’octubre es resolt l’expedient, es comunica 
mitjançant correu a aquest treballador que li estimàvem el recurs i el mateix 19 d’octubre 
es fa un decret estimant les al·legacions presentades. I no és fins al 27 d’octubre que 
l’Ajuntament té coneixement per registre d’entrada de l'OAC que aquest treballador ha 
presentat un contenciós. Per tant, el decret és anterior, la solució és anterior al fet que ell 
presentés, no que presentés sinó com a mínim que tingués constància aquest Ajuntament 
que ha presentat aquest recurs. Per tant, es tracta d’un error en la configuració d’un 
programari. Error que ha estat subsanat, els treballadors estan al corrent i s’abonaran les 
diferències que pertoquin en els casos que pertoquin. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies,. Senyor Garcia té la paraula.  
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, per donar resposta a algunes de les intervencions que ha fet el portaveu del PSC, 
Ernest Suñé. Doncs, vull dir-li que nosaltres, com a grup municipal i com a membres de 
l’Equip de Govern, doncs, quan vostè va fer la seva intervenció a la Comissió Informativa, 
també ens vam interessar per aquest tema. La senyora Folch ens va donar les 
explicacions, més o menys, que ha donat avui i ens van semblar satisfactòries i, per tant, 
no li vam donar més importància que la que té qualsevol error dels que es produeixen a 
vegades per qüestions humanes i, a vegades, per qüestions informàtiques o més 
tècniques. 
 
Respecte a això, pel que fa referència al punt de les pagues extraordinàries que vostè ha 
comentat. Respecte a la resta d’afirmacions que vostè ha realitzat, doncs sí que 
m’agradaria informar-li que el nostre Grup hi està treballant. Entenem que l’oposició és un 
tema que està seguint de molt a prop i nosaltres, tot i no tenir competències en aquesta 
regidoria, doncs, també hi estem a sobre i estem realitzant-ne un seguiment, ja que som 
els primers interessats que les coses en aquest Ajuntament es realitzin correctament, i 
més quan tenim responsabilitat de govern. També m’agradaria afegir que aprofito 
l’avinentesa per posar-nos de nou al servei dels treballadors. Entenem que hi ha unes 
vies que els treballadors també podrien seguir i que nosaltres estem a la seva disposició 
perquè entenem que els podem ajudar a respondre o a resoldre alguns dels dubtes que 
se’ls pugui plantejar o puguin sobrevenir i no vol dir que hi hagi coses mal fetes sinó que 
Recursos Humans, com altres regidories, doncs, cada vegada són més complicades, 
diguem, no? estan molt legislades, són temes que pràcticament s’ha de ser un 
professional d’aquesta branca, i si no ho ets, doncs, hi ha coses que se t’escapen. I, 
finalment, en nom del grup de CiU i de la gent de CiU, doncs, no voldria acabar la meva 
intervenció sense agrair els afalacs que aquesta nit ens ha dedicat. Moltes gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs ara em toca a mi. Vol fer alguna precisió? No acabo jo aquest 
apartat, normalment l’acabo jo perquè per alguna cosa soc l’alcalde i vostè és un regidor 
de l’oposició. Si vol precisar alguna cosa, perquè el torn ja ha passat. Per tant, si vol fer 
alguna precisió té el temps per fer-ho. Espero que sigui el més concís possible.  
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El Sr. Ernest Suñé 
 
És conscient que la regidora que té al costat ha mentit? Escolti’m! No, no, no una 
precisió, miri, jo tinc aquí la notificació... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Li trec la paraula, li trec la paraula... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Senyor alcalde... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ha passat el seu torn. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Aquí tinc la notificació que va fer el policia que va... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
A veure, vostè no té la paraula, si us plau. Vostè ha tingut el temps per explicar-ho... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Jo acabo de parlar, senyor alcalde, però pensi que té una mentidera al costat... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Miri, senyor Suñé, vostè, primer de tot, voldria fer una afirmació i després una confusió 
que crec que vostè té, des de fa uns quants plens. L’afirmació és que evidentment jo puc 
mostrar tota la confiança i el suport al conjunt dels treballadors de l’Ajuntament i en 
especial a l’equip de Recursos Humans. I el segon, jo crec que vostè té un problema de 
confusió dels seus papers. Vostè actua com a representant sindical, pel que veig, d’un 
parell de treballadors d’aquest Ajuntament. Crec que no és el paper que pertoca a un 
regidor que formi part d’aquest plenari, perquè hi ha altres vies quan hi ha problemes, 
com s’ha vist, administratius, de tipus informàtic, hi ha altres vies per solucionar aquest 
problema. I el que no pot ser, crec que no és correcte almenys, evidentment vostè pot fer 
les preguntes que vulgui, el que no és correcte és portar problemes laborals en aquest 
Ple. Per això hi ha els sindicats o vostè es pot adreçar al Departament de Recursos 
Humans que l’atendrà, però crec que vostè té una confusió. Vostè actua aquí com a 
representant sindical pel que veig o representant d’un parell de treballadors, pel que hem 
anat veient en les darreres intervencions i creiem que, almenys jo crec que, no és 
correcte que s’utilitzi el plenari municipal per parlar de temes laborals, de problemes 
laborals que afecten persones individuals. Per tant, jo li faig aquesta reflexió perquè 
prengui vostè la determinació que cregui, però vostè no és ningú per donar consells, per 
donar lliçons d’honestedat i de transparència en aquest Ajuntament. Que quedi clar. 
Alguna precisió, si us plau? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No tanqui vostè quan acabi jo, però primer vull dir-li que és cert que estic fent la defensa 
no d’un parell de diferents treballadors, però és que crec que és la meva obligació 
defensar tots aquells treballadors de l’Ajuntament que estan sent maltractats per vostè i 
per persones del seu Govern. Pensi bé el que acaba de dir, perquè vostè ha donat tota el 
seu suport a la regidora que acaba d’explicar que és un error informàtic des de principi de 
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mes, però la resposta que ha donat a les persones no ha estat aquesta. Hi torno a incidir 
perquè... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No té la paraula, està incidint en la pregunta que ha fet anteriorment.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No, el que li dic, senyor alcalde, és que menteix tant com la seva regidora. Ara ja pot 
tancar.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Vostè continuï com cada Ple, el que fa amb els seus precs, 
però jo li insisteixo en la reflexió: crec que no és correcte que aquest plenari serveixi per 
plantejar temes laborals de persones amb qui vostè té una relació determinada, 
evidentment legítima, però que planteja en aquest plenari. Per tant, tenen altres vies per 
plantejar, aquestes persones afectades o vostè mateix, com sap vostè, aquí hi ha hagut 
una denúncia per part d’un funcionari dels que vostè esmenta, no ha dit el nom, però 
vostè n’ha fet referència. Evidentment, l’Ajuntament ha pres les mesures oportunes, s’ha 
demanat la intervenció de la Diputació i segueix tot el curs normal que té aquest 
Ajuntament quan hi ha problemes laborals. I, per tant, insisteixo en la reflexió, que crec 
que ha de fer vostè de no equivocar-se d’escenari, no equivocar-se del paper que ha de 
fer en aquest plenari municipal, que crec que no és correcte el que està fent.  
 
Moltes gràcies, passaríem a les mocions.  
 
13. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport a la commemoració 
de l'Olimpíada Popular de Barcelona 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Bona nit a tothom de nou. Nosaltres, aquesta moció, en vista d’una conversa mantinguda 
abans del plenari, la retiraríem ja que el Govern ens ha manifestat la seva intenció 
d’arribar a un text de consens i per debatre-la en el proper Ple. Per tant, la retiraríem.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Crespo.  
 
Resultat: Retirat de l'ordre del dia. 
 
14. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA de suport 
al regidor Joan Coma i Roura arran de la investigació per presumpte delicte 
d'incitació a la sedició 
 
La Sra. Sandra Miras llegeix la declaració institucional següent: 
 
Aquesta declaració institucional s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 19, 53 
i 55 del ROM, no ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de 
Secretaria ni Intervenció. 
 
“El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes 
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític d'una part del 
nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i 
catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat per la 
democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va 
ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i 
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consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera 
d’Ensenyament Irene Rigau. 
 
En el desenvolupament de les seves funcions com a càrrec electe, Joan Coma va 
expressar el seu suport a la Declaració del 9-N. Les declaracions, fetes en seu plenària i 
com a lliure expressió del mandat polític que té encomanat estan emmarcades no només 
en la llibertat d’expressió sinó en la legítima defensa de l’autodeterminació dels pobles. 
Dret negat reiteradament per l’Estat Espanyol i les seves institucions. 
 
El delicte de sedició que pretén imputar-li la Fiscalia ja és per si mateix una catalogació 
jurídica d’excepcionalitat democràtica i que en cap cas es pot aplicar a un representant 
escollit democràticament quan defensa els seu ideari. Es tracta d'un delicte que a la resta 
de països només s’aplica quan hi ha un alçament en armes, i que en el cas de l’Estat 
Espanyol pot comportar penes de presó. 
 
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, 
ja massa habituals a l’Estat Espanyol. Es tracta d’un procés penal amb una clara 
connotació censora que pretén criminalitzar la protesta i legítima manifestació política, 
judicialitzant els responsables polítics que només expressen el que de forma massiva, 
popular i democràtica fa anys que expressa la majoria social del poble català. 
 
L’últim i no menys important dels objectius, és instal·lar la cultura de la por a la societat 
catalana, per la corretja de transmissió dels seus càrrecs electes. 
 
Per tot això que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

1. Expressar el nostre suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, acusat del 
delicte de sedició per haver donat suport a la declaració del 9N i explicitar el seu 
compromís amb el mandat democràtic que té encomanat, així com a tots els 
càrrecs públics encausats per defensar la declaració del 9N i/o per actuar en 
conseqüència amb aquesta declaració. 
 

2. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les 
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per 
impulsar processos democràtics. 

 
3. Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb el dret democràtic del poble de 

Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 

4. Enviar una carta de protesta demanant al TSJC i al Tribunal Suprem que s'arxivi la 
causa oberta contra Joan Coma i la resta d’imputats. 

 
5.  Enviar una còpia d'aquesta declaració institucional al President de la Generalitat, 

al president del Govern Espanyol, als afectats, a la Mesa del Parlament de 
Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir, a l’Assemblea Nacional 
Catalana, a Òmnium Cultural, a l’Associació de Municipis per la Independència i 
fer-la públic a través dels mitjans públics municipals.” 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyor De las Heras 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. No sé si aquesta moció es podria haver llegit junt amb l’altra 
moció de suport a l’alcaldessa de Berga, perquè si fa o no fa el transfons ve a ser el 
mateix. I, de fet, només faré una observació, no cal insistir-hi gaire perquè ja ho he 
comentat en altres ocasions, jo sembla que estigui en una comissària política, tinc 
aquesta sensació quan parla la senyora Sandra i s’adreça d’aquesta manera als jutges, 
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als tribunals, el que hem de fer i el que no hem de fer i tinc la sensació de tenir una 
comissària política aquí al meu costat. Espero que això no sigui així perquè no sé fins on 
pot arribar la intencionalitat d’un comissari polític. Avui dia pot ser pel seu procés, demà 
pot ser per una altra cosa i l’altra pot ser contra el capitalisme, les classes mitjanes, etc. 
Qüestió, aquest és un estat de dret en el qual tots convivim, té unes normes, és un estat 
de dret europeu, i hi ha una cosa que li haig de dir, d’aquest senyor Coma, que no conec 
de res. És la presumpció d’innocència. Partim de la presumpció d’innocència a la qual 
tothom té dret i a partir d’aquí, doncs, ell s’haurà de defensar si ha fet alguna cosa o no 
ha fet res. Si és culpable, doncs, haurà de pagar com pagaria tothom de qualsevol altra 
culpa i si no ho és, doncs, quedarà alliberat. És tan fàcil com això, creiem, en el nostre 
Estat, pot dir-li Espanya perquè veig que ha repetit Estat espanyol no sé quantes 
vegades. Penso que Espanya és més breu i és més bonic, no, Espanya és més maco, 
Estat espanyol sona com una caixa de ferro, Espanya és més colorit, és més poètic i és, 
no sé, més simpàtic, crec jo, i la convidaria a fer una reflexió sobre el que li he dit. Per 
part nostra el nostre vot, evidentment, serà negatiu. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre grup no donarà suport a la moció. Ho sento. 
Nosaltres no compartim aquesta visió sectària i esbiaixada del que està passant a 
Catalunya. Una visió on volen fer creure que hi ha bons i dolents i que tot el que els 
passa és perquè hi ha una conxorxa contra vostès.  
 
Compartim, això sí, els dubtes respecte a les possibilitat reals d’evolució de la denúncia 
d’un fiscal excessivament motivat presentada per un grupuscle ultradretà hereu del filo-
feixista Anglada. Igualment, compartim el fet que les frases, tot i la seva gravetat, han 
d’emmarcar-se dins el debat en seu plenària i que, a més, formen part de la llibertat 
d’expressió reconeguda a la Constitució espanyola. Això els ho reconeixem. 
 
En aquest sentit, no podem continuar obviant la separació de poders que regeix en el 
nostre sistema democràtic i, per tant, hem de deixar que el poder judicial faci la seva feina 
independentment del legislatiu. Per tant, lògicament, expressem el nostre respecte a les 
decisions judicials, com sempre hem fet i com sempre continuarem fent.  
 
Nosaltres confiem en la justícia espanyola. La mateixa justícia que al 2015 va arxivar la 
denúncia presentada per la Fiscalia contra l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per 
rebel·lió i sedició. Exactament, molt similar que aquesta que avui critiquen. La justícia 
espanyola la va arxivar perquè no hi va trobar cas. Estem segurs que passarà el mateix. 
Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per part d’ICV. Molt bé, moltes gràcies. Per part de Ciutadans si hi ha alguna intervenció? 
Per part del Govern? Doncs jo mateix, no. 
 
Bé, només per part dels dos grups que formem part del Govern donar el suport a aquesta 
moció que ha presentat el Grup Municipal de la CUP i, evidentment, manifestar com vam 
fer ja alguns membres d’aquesta corporació que vam assistir el diumenge a la 
concentració que es va produir allà a Montjuic davant el MNAC. Vam assistir, evidentment 
alguns de nosaltres, amb suport a totes les persones encausades i que estan citades a 
declarar per motius de defensar els drets nacionals del nostre país i dels nostres 
conciutadans i conciutadanes. Per tant, evidentment, no podem fer altra cosa que donar 
suport a aquesta moció perquè estem en un procés de judicialització que 
democràticament ha engegat el nostre país, tant el Parlament de Catalunya com molts 
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ajuntaments que ens hem anat sumant a les diferents declaracions, i per tant no podem 
fer altra cosa que donar suport a aquesta moció.  
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, voldríem dir-li, al senyor De las Heras, que si llegim l’altra moció o no serà cosa 
nostra. Llavors, com ha dit que ho podríem haver llegit conjunt o... doncs serà cosa nostra 
si la llegim o no.  
 
I a mi ja el que em faltava avui és que em diguéssim és que semblo una comissària 
política. La veritat, m’han dit de tot a la vida, m’han dit moltes coses, com a molta gent, 
però comissària política no m’ho havien dit mai. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, si els sembla passem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 15 vots a favor i 6 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2 
regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en 
contra. 
 
15. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA de suport 
a l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós 
 
La Sra. Sandra Miras  
 
Sí, hola una altra vegada. Nosaltres hem presentat una declaració institucional de suport 
a l’alcaldessa de Berga, la Montse Venturós, que com ja sabeu va estar detinguda a casa 
seva fa pocs dies per no acatar el requeriment dels tribunals polítics espanyols d’anar a 
declarar per no haver retirat l’estelada del balcó de l’Ajuntament.  
 
Retirarem aquesta moció perquè el Govern ahir ja ens va anunciar que volia desvirtuar la 
moció que avui presentàvem, modificant-la en un punt clau com és l’acord 6, el qual diu el 
següent: 
 
Establir com a protocol d’aquest Ajuntament que d’ara endavant, fins que culmini el 
procés independentista, l’estelada onegi al balcó de l’Ajuntament com a mesura de 
protesta cada vegada que hi hagi un atac a la democràcia amb accions judicials contra 
els càrrecs electes que defensen i lluiten pel procés d’independentista. 
 
És paradoxal que es vulgui retirar aquest punt, justament el punt que a la Montse li està 
comportant aquesta persecució judicial i ideològica. Volem que consti en l’acord de Ple 
que l’estelada, símbol de la nostra lluita i llibertat com a poble, onegi en senyal de 
solidaritat amb els càrrecs electes que sí que assumeixen fins a les últimes 
conseqüències que són una nosa per a l’Estat. Alhora, volem que onegi a la façana de 
l’Ajuntament en senyal de desobediència a l’Estat i de reafirmació que som realment 
subjecte polític, som poble i volem ser lliures sense demanar permís. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Entenc que queda retirada. Si em permet només una precisió... Sí, senyor 
Màxim.  
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Nosaltres no hem fet explicació de vot perquè esperàvem fer l’explicació de vot en el 
moment de presentar aquesta moció, per tant demanaria que se’m permetés... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Li donem el dret a la intervenció.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 

 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, en el cas de la moció de Joan Coma, com en la que s’acaba 
de retirar, aquestes dues mocions s’emmarquen en una estratègia de confrontació de la 
CUP, que és legítima però que nosaltres no compartim i que es tradueix en 
aquestes lleugeres mostres de desobediència. 
 
Una estratègia que, com ha quedat palès, tampoc té el suport de JxSí i, en el cas del 
Masnou, ni d’ERC ni de CiU, ja que aquests dos darrers partits opten per fugir d’accions 
que impliquin xocs individuals, com a Berga o Vic, i aposten per potenciar la realització 
d’actes amb centenars d’alcaldes i alcaldesses amb l’objectiu que desbordin qualsevol 
conflicte estrictament jurídic per convertir-lo en un conflicte polític que té molt més abast i 
molta més visibilitat. 
 
Nosaltres no som partidaris ni d’una ni d’altra estratègia, però tampoc compartim allò que 
feia referència l’alcalde en la seva intervenció, la judicialització de la política, una 
judicialització que es tradueix en una politització de la justícia.  
 
Nosaltres el que compartim és la denúncia i el rebuig de les amenaces i les actituds 
antidemocràtiques del PP i del seu Govern, que utilitzen les institucions de l’Estat per 
judicialitzar la política, negant solucions dialogades i democràtiques i fent del Tribunal 
Constitucional ―ja fortament deslegitimat― un instrument contra les posicions polítiques 
que s’estan expressant democràticament a Catalunya i en el sí de les seves institucions, 
com és el cas del Parlament i els membres de la seva Mesa, amenaçats d’inhabilitació o 
de mesures penals quan, per a nosaltres, la resolució del conflicte existent ha de ser 
estrictament polític i no judicial.  
 
Però, a la vegada, no podem donar suport a algunes actuacions que només cerquen 
ressò mediàtic. 
 
Dit això, en el cas de la moció referent al regidor Joan Coma i Roura, nosaltres li hem 
donat suport ja que entenem que les seves manifestacions en una sessió plenària no 
poden ser objecte de persecució judicial, perquè són la manifestació d’una opinió o 
posicionament polític del qual no es deriva cap conseqüència jurídica i s’insereixen en la 
capacitat i legitimitat d’“expresar deseos, aspiraciones o exhortaciones sin eficacia 
jurídica con un alcance retórico” (Auto del Tribunal Constitucional núm. 135/2004). Dit 
d’una altra manera, el plens municipals i, per extensió, els membres de les corporacions 
hem de poder pronunciar-nos sense efectes jurídics sobre assumptes d’interès general, ja 
que aquesta és una facultat pròpia dels ens locals i que troba empara en la legislació 
vigent. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Per tant, queda retirada.  
 
Només una precisió, senyora Miras, perquè abans també havia efectuat una pregunta al 
senyor De las Heras que vostè ha fet referència al punt 6 de la moció. I ha manifestat 
que, evidentment, no creiem oportú ni fer cap protocol, que no tindria cap sentit sobre 
aquest fet, ni que es prengui un acord d’aquestes característiques sinó que aquest 
alcalde i aquest Equip de Govern continuarà fent les actuacions que cregui necessàries 
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que, com sempre, s’ha sumat a qualsevol gest o mobilització que s’ha fet en l’àmbit 
nacional de Catalunya, com va passar l’altre dia posant l’estelada al balcó de l’alcaldia 
com abans ha preguntat el senyor De las Heras. Per tant, evidentment, són coses una 
mica diferents. Moltes gràcies. Per tant ,quedaria retirada la moció entenc.  
 
Resultat: Retirat de l'ordre del dia. 
  
16. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA relativa al 
lloguer abusiu 
 
El Sr. Màxim Fàbregas llegeix la declaració institucional següent: 
 
Aquesta declaració institucional s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 19, 53 
i 55 del ROM, no ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de 
Secretaria ni Intervenció. 
 
“Segons dades del Consell General del Poder Judicial, en el primer trimestre del 2016 
s’han produït 2.449 desnonaments per lloguer a Catalunya, 27 al dia, situació provocada 
tant per la crisi econòmica que ens assetja, on moltes persones i famílies no disposen 
d’ingressos per una vida digna, com per l’espiral inflacionista i especulativa del mercat de 
lloguer.  
 
D’altra banda, els preus dels lloguers d’habitatges s’incrementen de forma significativa - i 
molt per damunt del mercat mitjà de lloguer- en ciutats com Barcelona i d’altres centres 
turístics per raó de la pressió dels apartaments turístics -legals o il·legals- i en general per 
raó del retorn a les temptacions de l’especulació immobiliària, que es veu afavorida per 
les lleis liberalitzadores dels arrendaments urbans que possibiliten terminis de lloguer 
molt curts, la qual cosa provoca una gran inestabilitat residencial.  
 
Front a aquesta pressió del mercat dels arrendaments urbans, els llogaters es veuen 
afectats en els seus ingressos per la precarització laboral i la congelació o reducció de 
salaris, el que fa que s’incrementi el nombre de persones i famílies que estan afectades 
d’exclusió residencial, és a dir que tot i treballar no poden trobar lloguers assequibles.  
 
Tenint molt present l’esclat de la bombolla del mercat hipotecari, on la ciutadania ha 
internalitzat els seus costos, i per tal d’evitar repetir aquest drama, urgeix actuar en el 
mercat de lloguer per tal que aquest doni satisfacció a les necessitats de la ciutadania 
amb major risc d’exclusió residencial, de forma immediata, i a la llarga per tothom, de 
manera que les persones i famílies treballadores de totes les edats i condicions, puguin 
continuar vivint a la ciutat o el poble i no es vegin expulsades.  
 
La situació del mercat de lloguer lliure al nostre país és especialment alarmant, doncs hi 
ha molts pocs habitatges disponibles, i especialment el parc d’habitatge públic de lloguer 
és molt reduït en comparació a països del nostre entorn. Així, tot i que es millorin i ampliïn 
les polítiques del parc social d’habitatge i d’habitatge protegit -públic o privat- així com les 
ajudes al pagament de lloguers i de mobilització d’habitatge buit, cal combinar-ho amb 
una política que ens permeti estabilitzar els preus del mercat de lloguer i facilitar-ne 
l’accés a tots els sectors socials amb una mínima renda disponible, que no 
necessàriament s’han de veure acollits al règim de lloguer social o assistencial.  
 
Atès que els veïns i veïnes dels barris amb rendes més baixes han de realitzar un major 
esforç econòmic per pagar el lloguer, més d’un 25% d’ingressos front el 12% d’ingressos 
que es destinen a pagar el lloguer als barris amb rentes més elevades.  
 
Atès que el 90% dels desnonaments dels pobles i ciutats es produeixen als barris 
populars i estan relacionats amb la impossibilitat de les unitats familiars de fer front al 
pagament del lloguer. I que tanmateix, la Llei d’emergència habitacional de Catalunya no 
preveu cap mesura orientada a impedir lloguers abusius. 
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Atès que les ciutats europees amb majors tensions entre el preu del lloguer i el nivell de 
rentes de la població disposen de normatives orientades a impedir “lloguers abusius”. 
 
Atès que l’existència d’un mercat de lloguer assequible i que atorgui estabilitat als 
llogaters és clau per al bon ús dels habitatges, per facilitar la creació de llocs de treball i 
per impedir l’expulsió del veïnat.  
 
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents 
 
ACORDS: 
 

1. Instar el govern de l’Estat què reguli el mercat privat de lloguer impedint 
increments indiscriminats en el preu dels lloguers per evitar noves bombolles 
immobiliàries, o en el seu cas, què doti d’autonomia i capacitat la Generalitat de 
Catalunya i els ajuntaments per vincular la pujada del preu dels lloguers amb el 
nivell de rendes de la població i les característiques de l’habitatge i del municipi.  
 

2. Instar al govern de l’Estat a que derogui aquelles modificacions de la llei 
d’arrendaments urbans de l’any 2013, clarament restrictives per als drets dels 
arrendataris. 

 
3. Instar el govern de la Generalitat a què a la futura Llei de Mesures de Protecció 

del Dret a l’Habitatge inclogui la definició de lloguer abusiu, entès com: el lloguer 
de finca urbana destinada a habitatge habitual amb una renda que suposi per 
l’arrendatari un esforç econòmic superior al 30% dels ingressos mitjans de les llars 
del municipi on s’ubica l’habitatge, sempre i quan l’habitatge hagi estat inscrit, o 
sigui susceptible d’inscripció en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges 
ocupats sense títol habilitant, estigui situat en una àrea de tanteig i retracte dels 
apartats 1 i 2 de l’article 15 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge. Tanmateix, es considerarà abusiu el lloguer, per grans tenidors 
d’habitatges i als que siguin propietat de fons de titulització d’actius, i en els casos 
de transmissions d’accions o participacions de societats mercantils dedicades 
majoritàriament a la promoció o gestió de patrimonis immobiliaris. 
 

4. Incorporar a la llei del dret a l’habitatge una nova infracció greu consistent en la 
“concertació de lloguers abusiu” definit en els termes descrits anteriorment. 
 

5. Traslladar els presents acords al govern de l’Estat espanyol, als grups polítics del 
Congrés i Senat, al Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats 
municipalistes de Catalunya i fer-los públics a través dels mitjans habituals de 
comunicació de l’Ajuntament.” 

 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Només vull aclarir que en la lectura hem incorporat la primera de les esmenes que havia 
fet tant ERC com CiU. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Queda alguna esmena viva, senyor Matas? 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, queda pendent la segona esmena, diguéssim, perquè la primera, com ha dit el 
company Màxim, ja està incorporada. Aquesta esmena fa referència al tercer punt, el que 
diem és de suprimir a partir d’on posa: 
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Del tercer punt suprimir des de “al 30 %” fins “del dret a l’habitatge” tot aquest tros és 
substituït per “els criteris que es determini per a cada municipi per part de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya”. 
 
La raó és que, actualment, aquesta moció va ser debatuda al Parlament de Catalunya, va 
ser refusada, tal com ens ha llegit ICV, el company Màxim, i el Parlament va prendre, 
diguéssim, va fer unes propostes noves que va tirar endavant en el qual el Parlament 
insta el Govern a elaborar un reglament de mesures extraordinàries i urgents per a 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària per desplegar 
el funcionament de registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant.  
 
També dona, per exemple, un termini de sis mesos des que es va aprovar aquesta 
resolució al Parlament per presentar les conclusions del Pla territorial sectorial de 
l’habitatge.  
 
Un tercer punt que també es va aprovar al Parlament és presentar, davant les grans 
dificultats d’accés a l’habitatge de lloguer que hi ha en els municipis arreu del territori, 
durant el primer trimestre del 2017, un Pla estratègic que incorpori mesures concretes per 
aconseguir que el lloguer sigui una opció viable, atractiva i assequible per a les persones 
que volen accedir a un habitatge i no poden fer-ho en les condicions actuals. Per tant, per 
part nostra considerem necessari, també, esperar que hi hagi, bé en aquest sentit, 
aquesta definició d’aquest acabament d’aquest estudi entre altres factors perquè la 
Generalitat ni els ajuntaments tenim competències. És un aspecte que depèn directament 
de l’Estat i, per això, també és un dels punts que es demana per la Generalitat com els 
ajuntaments que es defineixi aquest marc normatiu per poder actuar.  
 
La conselleria està treballant per definir en aquest aspecte com hauria de ser el marc del 
país futur i des del mes de setembre que hi ha aquest grup de treball en marxa, per tant 
aquest termini de sis mesos per poder treure aquestes conclusions. Per tant, aquesta 
definició entenem que no està acceptada àmpliament i demanem, doncs, que es pugui 
dotar d’aquest acord amb el Parlament per poder definir les bases que tant la Generalitat 
com els ajuntaments podem treballar per assegurar aquests imports, que en altres ciutats 
existeixen, del que és Europa o del món, però que necessitem aquest consens i aquest 
estudi per poder-ho fer.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Matas. Per part del ponent? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
No ens han convençut els arguments que ha explicat el regidor del Govern i, per tant, 
nosaltres no acceptem l’esmena. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per tant, passaríem, si els sembla bé, a votar l’esmena? 
 
El president sotmet a votació l’esmena presentada pels grups municipals d’ERC-AM-MES 
i CiU  
 
Resultat: S’aprova l’esmena per 11 vots a favor i 10 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra. 
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La declaració institucional amb l’esmena incorporada queda de la manera següent: 
 
“Segons dades del Consell General del Poder Judicial, en el primer trimestre del 2016 
s’han produït 2.449 desnonaments per lloguer a Catalunya, 27 al dia, situació provocada 
tant per la crisi econòmica que ens assetja, on moltes persones i famílies no disposen 
d’ingressos per una vida digna, com per l’espiral inflacionista i especulativa del mercat de 
lloguer.  
 
D’altra banda, els preus dels lloguers d’habitatges s’incrementen de forma significativa - i 
molt per damunt del mercat mitjà de lloguer- en ciutats com Barcelona i d’altres centres 
turístics per raó de la pressió dels apartaments turístics -legals o il·legals- i en general per 
raó del retorn a les temptacions de l’especulació immobiliària, que es veu afavorida per 
les lleis liberalitzadores dels arrendaments urbans que possibiliten terminis de lloguer 
molt curts, la qual cosa provoca una gran inestabilitat residencial.  
 
Front a aquesta pressió del mercat dels arrendaments urbans, els llogaters es veuen 
afectats en els seus ingressos per la precarització laboral i la congelació o reducció de 
salaris, el que fa que s’incrementi el nombre de persones i famílies que estan afectades 
d’exclusió residencial, és a dir que tot i treballar no poden trobar lloguers assequibles.  
 
Tenint molt present l’esclat de la bombolla del mercat hipotecari, on la ciutadania ha 
internalitzat els seus costos, i per tal d’evitar repetir aquest drama, urgeix actuar en el 
mercat de lloguer per tal que aquest doni satisfacció a les necessitats de la ciutadania 
amb major risc d’exclusió residencial, de forma immediata, i a la llarga per tothom, de 
manera que les persones i famílies treballadores de totes les edats i condicions, puguin 
continuar vivint a la ciutat o el poble i no es vegin expulsades.  
 
La situació del mercat de lloguer lliure al nostre país és especialment alarmant, doncs hi 
ha molts pocs habitatges disponibles, i especialment el parc d’habitatge públic de lloguer 
és molt reduït en comparació a països del nostre entorn. Així, tot i que es millorin i ampliïn 
les polítiques del parc social d’habitatge i d’habitatge protegit -públic o privat- així com les 
ajudes al pagament de lloguers i de mobilització d’habitatge buit, cal combinar-ho amb 
una política que ens permeti estabilitzar els preus del mercat de lloguer i facilitar-ne 
l’accés a tots els sectors socials amb una mínima renda disponible, que no 
necessàriament s’han de veure acollits al règim de lloguer social o assistencial.  
 
Atès que els veïns i veïnes dels barris amb rendes més baixes han de realitzar un major 
esforç econòmic per pagar el lloguer, més d’un 25% d’ingressos front el 12% d’ingressos 
que es destinen a pagar el lloguer als barris amb rentes més elevades.  
 
Atès que el 90% dels desnonaments dels pobles i ciutats es produeixen als barris 
populars i estan relacionats amb la impossibilitat de les unitats familiars de fer front al 
pagament del lloguer. I que tanmateix, la Llei d’emergència habitacional de Catalunya no 
preveu cap mesura orientada a impedir lloguers abusius. 
 
Atès que les ciutats europees amb majors tensions entre el preu del lloguer i el nivell de 
rentes de la població disposen de normatives orientades a impedir “lloguers abusius”. 
 
Atès que l’existència d’un mercat de lloguer assequible i que atorgui estabilitat als 
llogaters és clau per al bon ús dels habitatges, per facilitar la creació de llocs de treball i 
per impedir l’expulsió del veïnat.  
 
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents 
 
ACORDS: 
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1. Instar el govern de l’Estat què reguli el mercat privat de lloguer impedint 
increments indiscriminats en el preu dels lloguers per evitar noves bombolles 
immobiliàries, o en el seu cas, què doti d’autonomia i capacitat la Generalitat de 
Catalunya i els ajuntaments per vincular la pujada del preu dels lloguers amb el 
nivell de rendes de la població i les característiques de l’habitatge i del municipi.  
 

2. Instar al govern de l’Estat a que derogui aquelles modificacions de la llei 
d’arrendaments urbans de l’any 2013, clarament restrictives per als drets dels 
arrendataris. 

 
3. Instar el govern de la Generalitat a què a la futura Llei de Mesures de Protecció 

del Dret a l’Habitatge inclogui la definició de lloguer abusiu, entès com: el lloguer 
de finca urbana destinada a habitatge habitual amb una renda que suposi per 
l’arrendatari un esforç econòmic superior amb els criteris que es determini per a 
cada municipi per part de l’Agència de l’habitatge de Catalunya. Tanmateix, es 
considerarà abusiu el lloguer, per grans tenidors d’habitatges i als que siguin 
propietat de fons de titulització d’actius, i en els casos de transmissions d’accions 
o participacions de societats mercantils dedicades majoritàriament a la promoció o 
gestió de patrimonis immobiliaris. 

 
4. Incorporar a la llei del dret a l’habitatge una nova infracció greu consistent en la 

“concertació de lloguers abusiu” definit en els termes descrits anteriorment. 
 

5. Traslladar els presents acords al govern de l’Estat espanyol, als grups polítics del 
Congrés i Senat, al Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats 
municipalistes de Catalunya i fer-los públics a través dels mitjans habituals de 
comunicació de l’Ajuntament.” 

 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres, anticipo que votarem en contra d’aquesta 
declaració institucional, però per diferents motius. Una mica és de concepte, aquí estem 
parlant de conceptes que ens volen portar plantejaments com els que fan aquesta moció, 
que, de fet, no analitza causes de fons de la distorsió de preus que s’ha produït en els 
darrers mesos, anys, anys no, mesos cap a un any i escaig entre l’oferta i la demanda 
dels pisos de lloguer. Anys enrere, vull recordar que va passar tot el contrari. 
Precisament, hi havia molta oferta de lloguer a preus bastant baixos, parlem de tres, 
quatre, cinc anys i petits propietaris que depenen dels ingressos familiars per 
complementar pensions o altra gent que ha estalviat i té petites inversions immobiliàries 
el que han patit, han patit un mercat negatiu de lloguer. És a dir, un mercat a la baixa amb 
mals llogaters, amb preus més baixos i amb poca ocupació del seu pis o la seva finca 
arrendada que els ha pogut ajudar a arrodonir l’economia familiar.  
 
El que ens planteja el regidor és un intervencionisme a l’economia, o sigui, nosaltres no 
aboquem, en concret el regidor ens parla de tot el contrari, per una liberalització total de 
l’economia, o sigui, volem menys Estat, menys Administració i més drets de les persones 
i de la seva llibertat de fer i de desfer. Aquí parlen d’una bombolla immobiliària de lloguer. 
La bombolla no és del lloguer, la bombolla és fruit d’unes corbes d’oferta i de demanda, 
com dirien els tècnics en economia, que s’han desajustat. Per què ha passat això? És 
molt senzill. Amb els anys de la crisi no s’ha construït, ha vingut la recuperació i la gent 
comença altre cop a incorporar-se al mercat laboral, no hi ha prou capacitat per comprar 
o no hi ha tanta alegria com va haver-hi en el seu moment per fer segons quines 
compres. La banca no ha facilitat tampoc el crèdit al nivell que es va facilitar en el seu 
moment i el mercat de lloguer ha pujat quant als demandants, però no quant a l’oferta. 
Entre altres coses, i és un dels temes que no es toca en aquesta moció, i penso que és 
prou important per una manca de previsió absoluta de les administracions públiques. 
 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000012  17 de novembre de 2016 

 

45 

I quan parlem de manca de previsió absoluta de les administracions públiques, parlem 
d’una manca de previsió absoluta d’habitatges el que era la VPO, que sempre ha existit, 
de la Generalitat de Catalunya. Centrada en altres discursos, centrada en altres temes 
aliens a la realitat ciutadana, no ha tingut preocupació ni prou cura de fer una previsió 
adequada per requalificar sol i dotar les zones urbanes més importants, com és 
Barcelona i el seu nucli d’habitatges de protecció oficial. Sí, nosaltres hem conegut 
habitatges de protecció oficial a preus raonables al centre de Barcelona als anys 80 i 
escaig, per exemple a les Corts. Habitatges als quals van accedir moltes classes mitjanes 
i famílies senzilles. Es va fer molts habitatge social a l’època, aquí del que ens parlen és 
d’un intervencionisme per aturar el que, entre altres, a part de no esmentar la manca 
d’actuació de la Generalitat en aquest sentit, la qual cosa jo entenc que és una deixadesa 
de funcions o un desinterès, també volen penalitzar les empreses que es dediquen al 
lloguer de grans immobles, els grans inversors, quan precisament s’han promocionat per 
vies fiscals i per altres aquest tipus d’empresa per poder cobrir uns buits de mercat com 
eren l’oferta sostinguda de lloguer per intentar anivellar-nos als països europeus. Salvant 
les distàncies, perquè Espanya té una casuística particular que té una taxa molt elevada 
de propietaris i una taxa molt elevada de propietaris que són propietaris dels seus 
habitatges i sense hipoteca encara que aquí es vegin visions diferents de les coses, no és 
així. La taxa de propietaris aquí és molt més elevada que a la majoria de països 
europeus.  
 
Vull posar aquestes dades sobre la taula perquè aquí sembla que es voten coses de les 
quals nosaltres no podem fer ni desfer, és una discussió més retòrica o més, no sé si 
pràctica, però és una discussió que, com a mínim, va la pena que qui ho estigui escoltant, 
doncs, vegi que hi ha altres fonamentacions per poder parlar amb propietat de temes que 
afecten l’habitatge de lloguer. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De la Heras. Per part del Grup Socialista alguna intervenció? 
 
La Sra. Mònica González 
 
Sí, una petita intervenció. Gràcies, senyor alcalde. Només vull dir que nosaltres hi 
votarem a favor. Lamentem que hi hagi hagut la modificació que s’ha fet al final amb 
aquesta declaració institucional. I pensem que estem parlant d’una regulació necessària 
en l’estat precari que tenim actualment la nostra societat, amb tants col·lectius 
vulnerables i amb aquests problemes d’habitatge que, any rere any, seguim tenint. Moltes 
gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció per part de Ciutadans? Senyor Jordi Matas té la 
paraula.  
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, em sembla que aquesta moció també parteix que Catalunya Sí que es Pot ho ha fet a 
partir d’ajuntaments de més de 50.000 habitants. El que passa és que igual ja ho has 
portat aquí al Masnou, que no arribem ni arribarem mai, espero, a 50.000. No obstant 
això, és tornar a recordar, també doncs, aquesta voluntat de voler esperar que es reguli 
per poder tenir els mecanismes, que hi estem a favor, que volem que no hi hagi aquest 
lliure mercat que està matant molts joves. I tant debò, suposo i no sé la Generalitat, però 
si l’Estat donés els diners a la Generalitat potser podríem fer més habitatge social.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas, per tancar el torn.  
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El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Em pregunto si el Masnou per tenir la desgràcia de no arribar als 
50.000 habitants ha de patir el suplici dels lloguers abusius. M’ha semblat entendre que 
aquest és l’argument que ha manifestat el regidor del Govern, segurament ho he 
interpretat malament.  
 
Bé, vull agrair, en primer lloc, el suport dels grups que han manifestat que votaran a favor 
de la moció i d’alguns altres que potser no ho han manifestat, però també ho faran.  
 
I vull, al mateix temps, criticar l’actuació d’ERC i CiU, perquè, un cop més en aquest Ple, 
han posat de manifest la contradicció entre el que es diu quan s’està en minoria i el que 
fan quan es té la paella pel mànec. I em refereixo al tractament que sempre han defensat 
que s’hauria de donar a les mocions que presenta un grup municipal que ells sempre han 
posat de manifest que la seva opinió fora que llevat que les esmenes que presentés un 
altre grup municipal fossin acceptades pels ponents, la moció es debatés en el seu 
contingut inicial i no modificada.  
 
En aquest cas, ens han imposat la seva majoria per modificar una de les propostes 
d’acord, que és la que fa referència a la definició de lloguer abusiu i és només una 
definició i ho fan amb uns arguments que, nosaltres almenys, no els hem entès i que la 
poca cosa que hem entès no serveix per justificar en absolut el rebuig a la proposta 
d’acord número tres.  
 
En aquest cas, el que més sobta és que ERC s’aboni a aquesta proposta quan, per 
exemple, en el mes d’octubre de 2015, ERC-MES va presentar una moció a l’Ajuntament 
de Girona en la qual textualment es deia:  
 
“En totes aquestes mesures el preu a pagar en concepte de lloguer social no superarà el 
30 % dels ingressos de la unitat familiar, inclosos despeses de subministraments, d'acord 
amb els estàndards de Nacions Unides, sempre que els ingressos familiars superin el 
salari mínim professional 648,60 €; en cas contrari el preu a pagar en concepte de lloguer 
serà del 10 % dels ingressos i els subministraments seran a càrrec de les empreses 
subministradores. 
 
I la nostra pregunta és: què diferencia ERC-MES de Girona d’ERC-MES del Masnou? 
No ho sabem, però ho intuïm. Aquesta és una moció que denúncia, com s’ha pogut 
escoltar, de la situació que afecta el mercat de lloguer, en el qual imperen l’especulació i 
una legislació massa permissiva amb alguns propietaris i que no està gens enfocada a 
atendre la necessitat de garantir a tothom el dret a un habitatge digne. Un dret recollit a la 
Constitució espanyola i que la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya intenta garantir amb 
diferents mesures. 
 
No obstant això, ni la Constitució ni la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya han 
aconseguit el que pretenien garantir: l’exercici del dret a un habitatge digne per a tots els 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya i, concretament, per als del Masnou. 
 
Altres normes legals, com la Llei 24/2015 del Parlament de Catalunya, que preveia 
l'obligació d'oferir una alternativa habitacional a les famílies vulnerables abans de ser 
desnonades i també la cessió de pisos buits de grans propietaris a l'Administració, una llei 
que va quedar escapçada com a conseqüència del recurs presentat contra ella pel 
Govern del PP i que es calcula que, en nou mesos, va evitar uns 4.000 desnonaments a 
Catalunya, també s’han demostrat insuficients.  
 
És per aquesta raó que la moció demana que el Govern de l’Estat i el de Catalunya 
actuïn amb diligència en el marc de les seves competències. 
 
En el cas del Govern de l’Estat, la moció fa dues demandes concretes: 
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La primera és que es modifiqui la llei i que es prenguin les mesures normatives 
necessàries per regular el mercat privat, impedint els augments incontrolats en el preu 
dels lloguers o dotant la Generalitat i els ajuntaments de l’autonomia i capacitat 
necessàries per vincular l’augment del preu dels lloguers amb el nivell de rendes de la 
població i també les característiques del municipi. 
 
La segona exigeix la derogació de les modificacions de la Llei d’arrendaments urbans, a 
les quals la moció es refereix, que van ser acordades l’any 2013 pel Govern del PP i que 
van restringir absolutament els drets de les persones llogateres. 
 
I, en el cas del Govern de Catalunya, la demanda també és una demanda doble:  
 
Se li demana que en la futura llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge introdueixi 
la definició de lloguer abusiu i, també, que incorpori, a la Llei del dret a l’habitatge, una 
nova infracció greu consistent en la “concertació de lloguers abusius”. 
 
Si s’adopten aquestes quatre mesures, s’atendran unes demandes que compten amb el 
suport de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de l’Ajuntament de Barcelona i molts 
ajuntament de Catalunya, que han constatat com les famílies en risc de desnonament per 
impagaments de lloguer han superat les hipotecades i que, per això, proposen que la llei 
entri a regular el preu de l'arrendament d'habitatge habitual. 
 
I, pel que respecta a la intervenció del regidor del PP, en la qual ens ha parlat d’oferta i 
demanda, ens ha acusat d’intervencionisme i ha lloat les seves polítiques liberalitzadores 
i que també ens ha parlat de la bombolla, jo li diria que devem parlar de bombolles 
diferents. La bombolla de la qual parla el nostre Grup Municipal és la bombolla 
immobiliària que ha estat fruit de les polítiques del PP, i no s’hi val acusar la Generalitat 
de Catalunya quan el principal responsable a Espanya i a Catalunya en polítiques 
d’habitatge és el PP, que ha arribat des que el senyor Mariano Rajoy va ser triat com a 
president del Govern espanyol a retallar pràcticament el 100 % dels diners que destinava 
a polítiques d’habitatge per a les comunitats autònomes. 
 
Vostès són defensors dels fons voltors, i aquests defensen que vostès en ajuntaments 
com el de Madrid, que fins fa un any tenien alcaldessa del PP, han venut els habitatges 
que es van construir de protecció, una venda que ha provocat que els lloguers augmentin 
fins a preus desorbitats. 
 
Ja coneixem de fa temps, i per tant no ens sorprèn, el paper i el parer del PP tant a 
Espanya com a Catalunya i al Masnou. És un partit que ni fa ni deixa fer. Un partit que 
legisla a favor de les classes benestants i que, a la vegada, presenta recursos davant la 
justícia contra les actuacions d’altres administracions que pretenen posar solució als 
problemes que el PP ha creat amb la seva actitud envers la classe mitjana i les classes 
populars. Un partit que prioritza els interessos de les empreses subministradores 
d’energia front les persones que pateixen pobresa energètica. Un partit que, a banda de 
la corrupció que s’estén arreu en municipis i comunitats que governa, prefereix rescatar 
els bancs i no les persones. Un partit que, en definitiva, està més preocupat per no 
enfadar ni enfrontar-se amb els poderosos que per atendre les necessitats de milers i 
milers de famílies que necessiten un habitatge digne i que, en l’actual situació, provocada 
per les polítiques del Partit Popular en les quals insisteix, estan impossibilitades per 
gaudir-ho. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passem a la votació. Senyor De las Heras, li demano 
màxima brevetat. 
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El Sr. Federico de las Heras 
 
És que són moltes al·lusions, si en fos una la passaria, però són set o vuit. No, no, només 
dir-li que, evidentment, les nostres polítiques i pensaments estan, no sé si a les 
antípodes, però sí, poden acostar-se bastant a les antípodes. Però també li voldria dir una 
cosa, aquest horrible PP nefast de la corrupció, no sé... per algun motiu, no sé si vostè ho 
coneix o no ho coneix, és un partit que ha estat el més votat. I és un partit que, no sé si 
vostè ho sap o no ho sap, però té un gran component de classe obrera. O sigui, no és 
possible que hi hagi tants multimilionaris i empresaris a Espanya. El partit té una base 
molt important de massa obrera i s’haurien de preguntar per què, si aquest PP és així. Ho 
deixo una mica per a la reflexió i amb això dono per contestades les anteriors 
afirmacions.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies, senyor De las Heras. Si li sembla una reflexió molt breu, si us plau.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Esperem i confiem i treballarem perquè aquesta base obrera que vostè diu que té el PP i 
que nosaltres dubtem, una cosa són els votants i altra cosa és la base que tingui el PP, 
cada vegada tingui uns fonaments més febles i, al final, el PP i les seves polítiques 
acabin enfonsant-se. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passem a votar la declaració institucional.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor, 1 vot en contra i 3 vots 
d’abstenció. 
 
Votació 
 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2 
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota en contra. 
 
El Grup Municipal de C's (3 regidors) s'absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Tenim una declaració institucional presentada per urgència contra la violència de gènere. 
Per defensar la urgència, senyora Meritxell Blanch.  
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Sí, gràcies. Vull dir que en motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que 
és aquest divendres proper 25 de novembre, quatre grups municipals d’aquest consistori 
hem acordat una declaració institucional per reivindicar la tolerància zero cap a la 
violència masclista.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Doncs si els sembla acceptaríem la urgència? Votem la urgència si els sembla? 
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta. 
 
Resultat: Aprovada la urgència per 21 vots a favor. 
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Votació:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
Fora de l’ordre del dia, els grups municipals de CiU, ERC-AM-MES, PSC-CP i ICV-
EUiA presenten la declaració institucional següent:  
 
Declaració institucional presentada pels grups municipals de CiU, ERC-AM-MES, 
PSC-CP i ICV-EUiA contra la violència de gènere 
 
Aquesta declaració institucional s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió 
Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
“Com ja és habitual en aquestes dates commemorem el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència de Gènere aprovat per l’Assemblea General de les Nacions 
Unides l’any 1999 i, un any més, volem fer palès que els drets de les dones són drets 
humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat 
significa una manca de reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones. 
 
En aquest moment la mort de cada dona en mans de la seva parella o exparella és un 
senyal d’alarma social que adverteix de manera intermitent que s’ha de seguir reforçant i 
millorant la resposta davant la violència masclista. A Catalunya, ens hem dotat com a 
país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes, que defineix els canvis a fer 
per eliminar tot allò que ens allunya de l’equitat entre homes i dones en els diferents 
ordres de la vida, pública i privada. Tot i això, lamentablement una sentència del Tribunal 
Constitucional ha anul·lat alguns articles concebuts per promoure la igualtat al món 
laboral. 
 
Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones perquè a 
Catalunya volem avançar respecte a les nostres competències i poder eradicar la 
violència masclista, aprofundint en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i 
enfortiment d’una xarxa pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets reconeguts 
per a totes les dones que es troben en situació de violència masclista. 
 
El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès desenvolupar un model 
d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones i també a 
avançar en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica però, malgrat 
aquests progressos, la prevalença del sexisme s’imposa en una part de la joventut que no 
percep l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades 
conductes d’abús i control com a formes d’exercir violència masclista. Actituds 
d’imposició, de menyspreu, amenaces, humiliacions, gelosia, etc., s’instal·len com a 
pràctiques normalitzades en les relacions i les creences tradicionals al voltant de l’amor 
romàntic que afavoreixen aquesta tolerància zero cap a la violència masclista. 
 
És per això que des dels ajuntaments, com a administració més propera al ciutadà, s’ha 
de continuar incorporant en el dia a dia la tasca de prevenció, educació i conscienciació 
contra la violència masclista i, a la vegada, exigir a la resta d’administracions treballar 
conjuntament per tal de solucionar aquesta problemàtica que colpeja la nostra societat. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Tornar a manifestar el més unànime rebuig a la violència de gènere. 
 
SEGON. Reclamar al Tribunal Constitucional, a través del Parlament de Catalunya, 
l’aixecament de la sentència a la Llei 17/2015 així com la recuperació de les 
competències en Igualtat i Violència de Gènere. 
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TERCER. Proclamar que la tolerància zero cap a la violència de gènere serà una 
constant en l’activitat d’aquesta corporació i manifestar el seu compromís per a contribuir 
a eradicar-la. 
 
QUART. Dotar a l’administració dels mitjans necessaris per a propiciar la detecció precoç, 
l’assistència i l’atenció de les víctimes, tant pel que fa a les dones com als seus fills i/o les 
seves filles menors d’edat. 
 
CINQUÈ. Realitzar campanyes de detecció i prevenció de la violència masclista a joves i 
adolescents per tal d’implicar-los en la seva eradicació, així com continuar realitzant 
campanyes d’informació i sensibilització permanents a dones i homes que ajudin tant a 
detectar situacions de violència com a prevenir-ne. 
 
SISÈ. Seguir donant suport a la comunitat educativa perquè incideixi de forma efectiva en 
l’educació sobre la igualtat, ja que és la millor prevenció possible. 
 
SETÈ. Continuar sol·licitant a totes les administracions que no escatimin els mitjans per 
implantar un model de prevenció i eradicació de la violència masclista. 
 
VUITÈ. Que es publiquin els acords presos a través dels canals de comunicació habituals 
de què disposa aquest ajuntament i s’enviï a tots els grups del Parlament de Catalunya.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Estem d’acord amb el contingut de la moció i amb els punts d’acord, excepte en el punt 2. 
Llavors, voldríem demanar una votació de la resta de punts.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Continuem, si els sembla, amb la roda d’intervencions. Seria el mateix, 
per part de la ponent s’acceptaria votar per separat el punt dos? 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Sí.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha alguna intervenció sobre la declaració institucional? Doncs llavors els grups que no 
siguin ponents, li tocaria ara a la CUP, si vol intervenir? No, doncs li tocaria a Ciutadans, 
si vol intervenir? Del grup Socialista? Li toca ara, endavant.  
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, vull agrair la tasca que ha fet la regidora Blanch 
per intentar consensuar tots els punts que hem arribat a l’acord d’aquesta declaració i, un 
any més, lamentar haver de presentar aquesta moció al plenari. Perquè entenguin, 
seguim patint dia a dia mostres i actituds masclistes dins la nostra societat. És per això 
que hem d’aclamar i apel·lar al seny de tots i totes. Uns per rectificar actituds o per 
penalitzar-les i altres per denunciar-ho, rebre l’educació adequada i buscar ajuts a les 
administracions. El més trist de tot això és que moltes persones pateixen a diari aquesta 
violència en solitari i en silenci. Està en les nostres mans donar veu i suport des de les 
administracions i la nostra, la més propera, és la que pot encaminar el final del patiment 
de moltes persones: dones, joves, nens, nenes i altres col·lectius també afectats. Això 
ens ha d’encoratjar a treballar des de la prevenció i des de l’educació dels nostres fills i 
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filles perquè aprenguin actituds i valors que facin desaparèixer aquesta tendència en la 
nostre societat. Que la veu de la llibertat i la dignitat de les persones mai sigui escapçada 
per les agressions i per la violència gratuïta i masclista. Un record a totes aquelles dones i 
famílies afectades que han perdut la vida en aquest procés. Gràcies 
 

El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Blanch, si vol tancar.  
 

La Sra. Meritxell Blanch 
 
Sí, gràcies. Primer de tot, vull agrair al grups Socialista i d’ICV-EUiA per haver-se sumat a 
aquesta declaració institucional. També vull dir que hem volgut des del Govern i des dels 
ponents diferenciar-ho una mica del que són les mocions que s’han anat presentant en 
anys anteriors. Aquesta vegada ho hem volgut dirigir més al que és la població jove per 
tal que des de la comunitat educativa implementar el que són estratègies i activitats per 
tal d’intentar eradicar, ja des de la base, el que és la violència masclista.  
 
I, en resposta a la votació i fer la votació separada, hi estem d’acord com a Equip de 
Govern, però també lamentem que possiblement hi haurà dos grups, és previsible, que hi 
votaran en contra. I és una llàstima perquè tenint en compte que el Tribunal 
Constitucional ha vetat aquesta llei, que l’únic que vol és intentar igualar el que són els 
drets laborals entre homes i dones, però no és d’estranyar perquè els membres del 
Tribunal Constitucional, de dotze, només hi ha dues dones. Això sí, una n’és la 
vicepresidenta. Gràcies 
 

El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, si els sembla primer votaríem el punt dos.  
 

El president sotmet a votació el punt dos.  
 

Resultat: S’aprova per 17 vots a favor i 4 vots en contra. 
  
Votació:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2 
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra. 
 

El Sr. Jaume Oliveras 
 
I ara votaríem la resta de la declaració institucional.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor.  
 

Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 

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. 
 

 
 
 

 


