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Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals
que formen el consistori. Als set grups municipals se'ls dedica el mateix espai i
se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que
cada portaveu municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.
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Regidor del Grup
Municipal
d’ERC-AM-MES

Aquest estiu, les obres no han fet vacances
Les vacances s’han aprofitat per fer algunes
obres molt necessàries, com els nous vestidors per als abonats de la piscina, la collocació del parquet a la pista recentment
inaugurada del poliesportiu, o la construcció de la cuines de les escoles Marinada i
Ocata.

Eduard Garcia
Portaveu del
Grup Municipal
Demòcrata
(PDeCAT-Unió)
De l’11-S a l’1-O
Enguany hem celebrat la primera Diada
amb el govern legítim de Catalunya a la
presó i a l’exili, i amb els nostres líders socials
empresonats injustament i sense cap base
jurídica. Persones que l’únic delicte que han
comès és ser demòcrates, pacifistes i obeir el
mandat de les urnes.
Vivim sota l’amenaça d’un Estat que vulnera
constantment les llibertats i els drets bàsics
fonamentals dels seus ciutadans.

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de C’s

A propòsit dels màsters dels polítics
A mi, en això dels màsters, segueix sense
quadrar-me alguna cosa. A la ministra l’han
enxampat, això és obvi, i per això se’n va.
Però per què Pedro Sánchez li segueix mostrant el seu suport en públic? No hauria estat
més convincent haver-la destituït i que hagués comparegut el president per manifestar com de defraudat n’estava d’ella, que el
seu govern seria implacable amb la corrupció en qualsevol de les seves formes, i que
hagués demanat perdó als espanyols per la
seva mala elecció, i alhora anunciar que prendria mesures per aclarir què passa amb els
estudis dels polítics? Aquesta hauria de ser
la postura d’un polític que no té res a amagar, però amb el seu suport a una mentidera,
l’únic que se m’acut, per desgràcia, és que ell
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Igualment, les obres en marxa no s’han aturat. Al carrer del Brasil ja encaren la recta final les obres del pas soterrat, on els propers
dies quedarà restablert el pas al Camí Ral.
Al carrer de Roger de Flor s’ha acabat la part
més feixuga, la substitució de les xarxes soterrades, i s’ha començat ja la col·locació
del nou paviment.

resguard s’ha aprofitat l’agost per fer-hi els
talls de circulació necessaris, trasplantar els
arbres i desviar les xarxes de serveis.

Alhora, s’inicien les licitacions per a l’adjudicació de noves obres, com les dels
jardins de Lluís Companys al Masnou Alt
o les de l’àrea de vianants de l’entorn
del poliesportiu, de les quals ja tindrem
temps de parlar.

Pel que fa al poliesportiu municipal, s’ha treballat per concloure la nova entrada al Complex i s’han finalitzat els enderrocs necessaris
per a la construcció de la resta de l’edifici. Segueixen les obres als Masovers i ara s’hi està
fent el pas elevat que ha de permetre l’accés
directe al camp. I a la rotonda d’accés al Bell-

Però no s’acaben aquí les actuacions, ja
que entre setembre i octubre començaran diverses obres. A l’Escola Ferrer i Guàrdia, les obres de construcció de la cuina i
menjador. Al carrer de Cuba, les obres que
enderrocaran el mur i facilitaran l’accessibilitat als veïns. Al carrer de Silveri Fàbregas
començarà la urbanització del primer tram
del carrer. I també arrancaran les obres per
convertir en àrea de vianants el carrer de
Roger de Flor, ara entre els carrers de Sant
Miquel i Josep Estrada.

Durant el darrer any hem viscut de tot: hem
passat de l’alegria i l’esperança dels preparatius del referèndum de l’1 d’octubre a veure
com les persones que van exercir, amb determinació i sota la bandera del pacifisme, el
seu legítim dret a vot eren atonyinades sense pietat pels cossos de seguretat de l’Estat
espanyol. Un Estat espanyol que només ha
actuat des de la repressió i la judicialització.
El món ha vist amb horror la violència d’un
estat envers la seva gent i les urnes, però
també ha vist un poble exercint el dret legítim d’autodeterminació. Un poble que, unit,
va defensar les escoles, les urnes i els vots. Els
vots del sí i els vots del no. I davant del món,
vam votar SÍ a un estat independent en forma de república.
Partim, doncs, del mandat de l’1 d’octubre,
de la voluntat del poble de fer i de ser un país
lliure. No hi renunciem, no hi renunciarem.

Seguirem avançant per la via pacífica i democràtica fins a assolir la llibertat del nostre
país.
Aquesta llibertat la guanyarem malgrat les
dificultats, si bé serà necessari fer-ho tots plegats, treballant braç a braç des de cada racó
del país, amb la gent, amb les entitats i amb
les institucions, amb la societat civil i amb el
govern a l’exili, amb els presos i les preses,
TOTS i TOTES som necessaris i només junts
ho aconseguirem.
Està en joc no només la llibertat, sinó també
la democràcia.
Sempre hem demanat diàleg i avui continuem exigint-lo. La repressió i la judicialització
mai no poden ser la resposta a les demandes
pacífiques i democràtiques de més de dos
milions de persones.
Des del partit demòcrata seguirem lluitant
perquè Catalunya esdevingui un estat inde-

pendent en forma de república. No defallirem fins a fer efectiva la declaració d’independència del Parlament de Catalunya del
27 d’octubre de 2017. Una institució que representa la voluntat democràtica del poble i
amb obediència al mandat popular sorgit
del referèndum del dia 1 d’octubre i de les
eleccions del 21 de desembre.
Si l’any 2017 vam fer la Diada pel SÍ, la d’enguany ha estat la Diada per la Llibertat, la
llibertat dels nostres presos i exiliats i la llibertat del nostre país. I de nou ha estat una
Diada participativa, multitudinària i pacífica.
En l’horitzó, un nou 1 d’Octubre i una oportunitat històrica per a commemorar-lo d’ara en
endavant: anomenant la nova plaça sorgida
a l’antiga Dogi com a plaça de l’1 d’Octubre.
Estem segurs que l’alcalde del Masnou i ERC
no ens defraudaran i sabran estar a l’altura
de les circumstàncies.

també amaga alguna cosa. Potser la seva tesi
doctoral que ningú no ha vist (com alguns
apunten), o potser coneixia les pràctiques
irregulars d’aquesta universitat, que, segons
sembla (tres casos ja són massa), oferia títols
a polítics del PP o del PSOE a canvi dels diners
de la matrícula. Compte, només són sospites
meves, potser infundades, però, després,
Ciutadans presenta una proposta al Congrés
dels Diputats per a una Llei per a la millora de
l’autonomia i la rendició de comptes de les
universitats espanyoles(http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/
BOCG-12-B-274-1.PDF#page=1), amb l’objectiu de regenerar la universitat, fer públiques les tesis, lluitar contra el plagi i garantir
la meritocràcia, i endevinin: el PP i el PSOE
en veten la tramitació. I això que diuen que
són enemics i rivals polítics, però sembla que
per defensar les seves coses fan un esforç per
entendre’s. Del PP m’ho esperava, perquè
volen enterrar el màster de Casado al més
aviat possible i no els convé que es parli en
seu parlamentària d’aquests suposats regals,
però del PSOE, m’ha sorprès, la veritat. En fi,

el bipartidisme mai no falla quan es tracta de
tapar-se les vergonyes!

universidad, que por lo que parece (3 casos
ya son demasiados) ofrecía títulos a políticos
del PP o del PSOE a cambio del dinero de la
matrícula. Ojo, solo son sospechas mías, quizás infundadas, pero luego C’s presenta una
propuesta en el Congreso de los Diputados
para una Ley para la mejora de la autonomía
y la rendición de cuentas de las universidades españolas (http://www.congreso.es/
public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG12-B-274-1.PDF#page=1), con el objetivo de
regenerar la universidad, hacer públicas las
tesis, luchar contra el plagio y garantizar la
meritocracia, y adivinen, el PP y el PSOE vetan su tramitación. Y eso que dicen que son
enemigos y rivales políticos, pero parece que
para defender lo suyo, hacen un esfuerzo
por entenderse. Del PP me lo esperaba, pues
quieren enterrar el máster de Casado cuanto
antes, y no les conviene que se hable en sede
Parlamentaria de estos supuestos regalos,
pero del PSOE, me ha sorprendido, la verdad.
En fin, ¡el bipartidismo nunca falla cuando se
trata de taparse las vergüenzas!

A propósito de los másteres
de los políticos
A mí en esto de los másteres sigue sin cuadrarme algo. A la Ministra la han pillado, eso
es obvio, y por eso se va. ¿Pero por qué Pedro Sánchez sigue mostrando su apoyo en
público? ¿No sería más convincente haberla
cesado, y que hubiera comparecido el Presidente para manifestar lo defraudado que
estaba con ella, que su gobierno va a ser implacable con la corrupción en cualquiera de
sus formas, y pidiendo perdón a los españoles por su mala elección, y a la vez anunciar
que iba a tomar medidas para aclarar qué
pasa con los estudios de los políticos? Esta
debería ser la postura de un político que no
tiene nada que ocultar, pero con su respaldo
a una mentirosa, lo único que se me ocurre,
por desgracia, es que él también esconde
algo. Puede ser su tesis doctoral que nadie ha
visto (como algunos apuntan), o puede ser
que conocía las prácticas irregulares de esa

Una pila d’actuacions, tant per donar resposta a demandes de les persones usuàries (és el cas del Complex Esportiu i de les
escoles) com per garantir espais agradables
per al gaudi dels vianants.
Seguim endavant, treballant per tenir el
Masnou que els nostres veïns i veïnes es
mereixen.

M
 àbregas
Portaveu del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E

Senyor alcalde, així NO!
Tant al govern com a l'oposició, a ICV-EUiA
del Masnou sempre hem defensat i hem
aplicat que cal intentar arribar a acords en
defensa dels interessos del conjunt de la
ciutadania.
Els acords no han de vulnerar els programes electorals dels partits que els prenguin, però sí que poden exigir que, pel
camí i en la seva negociació, les parts perdin algunes plomes.

Ernest Suñé
Portaveu del Grup
Municipal del PSC
El 15 de març, el Ple va aprovar per una àmplia
majoria la moció presentada pel PSC per a la
creació d’una Comissió d’Investigació sobre
els Processos Selectius i Contractacions amb
la voluntat d’allunyar qualsevol ombra de
dubte sobre la gestió de l’Ajuntament dins
l’àmbit dels recursos humans i corregir aquelles accions que no hagin estat ajustades a les
normes vigents.
A la Comissió, s’ha posat de manifest la visió
contraposada entre aquells que són partida-

Federico
de las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP
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El magnífic parc de Vallmora necessita
una petita empenta. De moment, per
consolidar el que ja està urbanitzat.
L’experiència d’aquest curt temps des
de la seva inauguració, encara que positiva, és insuficient. Assenyalaria, entre
d’altres, l’insuficient manteniment de
jardineria, la inexistència de senyals cívics (horaris, usos, animals, recordatoris

Ara bé: una vegada adoptats, els acords
són per complir-los i nosaltres sempre ho
hem fet.

Desembre2016: Estudi i inventari per a
la municipalització del subministrament
d'aigua.

Desafortunadament, el govern del Masnou no actua de la mateixa manera. Des
de l'inici del mandat, l'alcalde, Jaume Oliveras, està incomplint la major part dels
acords als quals ha arribat amb el nostre
Grup Municipal (per mocions aprovades
pel Ple o per acords per a l'aprovació del
pressupost municipal).

Maig 2017: Mesures per subvencionar la
instal·lació d'ascensors als edificis d'habitatges.

Entre els acords incomplerts destaquem:
Juliol 2016: Mesures d'assessorament al
veïnat sobre préstecs hipotecaris (IRPH)
i posar en marxa la tarifació social (les
famílies paguen pels serveis municipals
d’acord amb els seus ingressos).
ris de la lectura més literal del que disposa
l’EBEP, i que té el suport dels tribunals i el mateix informe de la Secretaria municipal, en el
sentit que en els processos de funcionarització únicament hi haurien hagut de participar
els treballadors laborals fixos amb anterioritat
a l’entrada en vigor de l’EBEP (13 de maig de
2017), i el Govern d’ERC, que manté una visió
menys restrictiva de la normativa i creu que,
amb l’entrada en vigor de la LRSAL, l’Ajuntament podia incomplir l’EBEP.
Els socialistes creiem que la visió menys restrictiva d’ERC és fruit d’una interpretació
esbiaixada de la norma que no s’ajusta a la
legalitat.
Pel nostre grup, ha quedat evidenciat que els
processos de funcionarització engegats per
l’Ajuntament del Masnou han incorregut en

diversos...), la implantació de mesures
de seguretat (i, per què no, sistemes
de vídeo) i l’exigència de multar sense
contemplacions l’incivisme. Els primers
vandalets ja hi han fet els primers passos. Que paguin per això. I si són menors, deuen tenir uns pares, oi?
Passos de vianants de colors
Si l’atropellen en un d’aquests passos, sàpiga que no és un pas de vianants, encara que ho sembli. Encara que, si això per
desgràcia succeís —que espero per descomptat que no—, sàpiga que podria
reclamar a l’Ajuntament per prestar a
confusió sobre una senyalització que és
universal i que han acolorit al seu capritx.

Juny 2017: Mesures sobre el cobrament
indegut de plusvàlues i contra l'especulació immobiliària (Roger de Flor, 33).
Gener 2018: Construcció d'habitatge públic de lloguer al c/ Montevideo, 58 (parc
Vallmora-poliesportiu) i reclamació a la
Generalitat per l'impagament de subvencions per a escoles bressol públiques.
Març 2018: Actuacions i redacció d'un
nou pla d'atenció i prevenció de les drogodependències.
causes de nul·litat, en no exigir-se cap requisit
limitador a la concurrència i participació en
el procés de funcionarització respecte de la
data d’adquisició de la condició de personal
laboral fix.
La gravetat dels fets es multiplica davant la
sospita d’ingerència política en la selecció i
reclutament de determinades persones, cosa
que afectaria la imparcialitat en el funcionament de la mateixa Administració i que es podria associar amb pràctiques corruptes.
I és que no pot existir una bona administració
on el sistema d’ocupació públic sigui deficient
i sense un personal no només competent i flexible, sinó garant de l’interès públic.
Per aquest motiu, el nostre grup proposa que
es prenguin dues mesures:

Això és, efectivament, el resultat de confondre les coses. Si es pretén donar visibilitat al col·lectiu LGTB, perquè així ho
estima l’Ajuntament, doncs molt bé. Estarem d’acord o no en els mitjans, però el
que no podem acceptar és que es modifiquin normes perfectament delimitades
en la nostra legislació viària.
Diada 2018, un any de l’intent de cop
a l’Estat i als catalans
En la data de redacció d’aquest article
encara no ha passat la Diada, a la qual
—per descomptat— no assistirem. Fa
temps va deixar de ser la festa de tots
els catalans, que sí que veuríem amb
afecte per Sant Jordi.

Juny 2018: Actuacions per regular els habitatges d'ús turístic i per uns pressupostos municipals participatius i amb actuacions pactades amb els barris l’any 2019.
Resten també per complir, entre d’altres,
compromisos públics de l'alcalde amb
el nostre grup per ampliar en dues aules
l’escola bressol Sol Solet i per iniciar els
treballs destinats a construir una nau polivalent de la qual, en aquest mateix espai,
hem parlat en diverses ocasions.
Aquesta relació d'incompliments, que
és incompleta, ha fet que ICV-EUiA ens
replantegem la nostra relació amb el govern i que, en conseqüència, condicionem
qualsevol nou acord amb ell al compliment dels acords ja adoptats.
I això no és una amenaça, tan sols és una
clara advertència a l'alcalde: senyor alcalde, així NO! Si continua els seus incompliments, amb ICV-EUiA no hi compti!
La primera és encarregar una auditoria independent sobre els procediments de selecció i
provisió de llocs de treball de recursos humans,
els instruments de planificació i ordenació, i el dimensionament d’aquest Departament, així com
les càrregues de treball del personal vinculat.
La segona és sol·licitar una consulta sobre si
correspon o no encetar la declaració com a
acte nul de ple dret dels processos de funcionarització a la Comissió Jurídica Assessora de
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
que disposa l’article 39.2 del Decret 69/2006,
d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora.
Aquestes seran les mesures que defensarem
per garantir les bones pràctiques dins l’àmbit dels recursos humans a l’Ajuntament del
Masnou.

Fa un any de l’intent de cop a l’Estat,
acarnissat amb més de la meitat dels
catalans lleials a les nostres lleis. Alguns
—impúdicament— van apostar per
saltar-se la nostra Constitució i trencar la convivència secular a Catalunya.
Avui paguen per això, pendents del seu
compte amb la justícia. Però la tornada
al constitucionalisme i la llei no vindrà
pels seus mediocres representants
d’avui, els que semblen anhelar un segon 155. Així, es fa necessària una normalitat que, si no es produeix, podria
acabar davant la definitiva intervenció
de l’Estat, i no per repetir la timidesa de
l’anterior.
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