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Abans de començar, el Sr. Pere Parés i Rosés, que va ser alcalde del Masnou al mandat 
2011-2015, presenta l’acte amb la seva intervenció.

El Sr. Pere Parés

Bona tarda a tothom, regidors i regidores entrants i regidors i regidores sortints. També una 
salutació  amb afecte  als  exalcaldes  que  avui  m’acompanyen,  aviat  m’incorporaré  aquí 
davant amb vosaltres, i a tots els que ens esteu seguint des de Can Malet i també des de 
casa mitjançant la retransmissió en directe, com ara ja és habitual. 

Un agraïment sincer per la vostra presència, interès i testimoni en un dia tan important per 
al  Masnou.  Benvinguts,  doncs,  a  la  novena  constitució  de  la  corporació  d’ençà  de  la 
restauració democràtica i a l’elecció d’un nou alcalde de la vila del Masnou.  Aquest és 
sempre un moment especial on rau i se substancia la nostra democràcia local. Si bé ara fa 
quatre  anys  reflexionàvem  el  perquè  de  la  participació  de  les  darreres  eleccions  i  el 
sentiment que es manifestava d’enuig i  indignació,  justificat,  d’una part  important  de la 
ciutadania, avui constatem que aquest sentiment segueix present. Malgrat tot i en paral·lel, 
s’ha incrementat significativament la participació en mil cent cinquanta-set persones, amb 
vot directe, i amb unes altres cinc-centes seixanta-nou que han transformat el seu darrer 
vot en blanc en el suport a algunes de les opcions polítiques. L’agraïment, doncs, a les deu 
mil quatre-centes noranta-quatre persones que han participat i que han opinat amb el seu 
vot.  Si  bé  estem  d’acord  que  ens  hem  de  felicitar,  aquesta  satisfacció  no  és  plena. 
Certament, hi ha més intensitat i interès en la política i en la gestió del comú en general, 
però les comteses municipals segueixen quedant relegats a un plànol que entre tots hem 
de saber com estimular. El consistori avui present reflectirà una àmplia pluralitat que desitjo 
i  encoratjo  que sàpiga  trobar  espais  de propostes  compartides  per  al  bé  de la  nostra 
comunitat i trobar els punts en allò que és essencial. 

Els resultats, doncs, de les darreres eleccions constaten una victòria clara i indiscutible de 
la formació d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord pel Masnou Més, encapçalada pel 
que  serà  el  vostre  nou  alcalde,  el  senyor  Jaume Oliveras,  a  qui  avui  torno a  felicitar 
formalment. Avui, el Grup de Convergència i Unió votarà la investidura del senyor Oliveras, 
tal com després s’expressarà i perquè, com hem dit, sempre ha de liderar la llista més 
votada.  Li  desitjo  tota  classe  d’encerts  i  sort  per  correspondre  als  compromisos  i  les 
expectatives  generades.  Vull  manifestar  públicament  al  senyor  Oliveras  que  des  d’ara 
mateix, personalment, resto a la seva disposició en allò que ell pugui considerar. 

Aquesta  mateixa  setmana,  amics  i  amigues,  he  renunciat  a  formar  part  d’aquest  nou 
consistori. Ho he fet perquè els resultats de la formació que he encapçalat, Convergència i 
Unió, no han estat els que jo mateix i la gent que m’acompanyava desitjàvem. I quan els 
resultats en política no acompanyen, cal assumir responsabilitats personals. Ho faig amb 
convenciment, ho faig amb plena responsabilitat i amb l’esperit que en prou temps es pugui 
materialitzar el relleu i generar una nova proposta de futur. He pres aquesta decisió, també, 
tenint en compte que el nou alcalde, la veu del nou alcalde ressalti amb nitidesa en el futur 
consistori que esdevindrà, de ben segur, per a moments importants en el naixement del 
nou estat. M’adreço, doncs, a tots vosaltres per darrera vegada com el vostre alcalde i en 
aquest comiat hi ha la mateixa emoció i sentiment d’aquelles altres paraules d’ara fa quatre 
anys. Emoció per l’orgull d’haver estat al capdavant del Govern i representar el Masnou. 
Emoció  per  haver-me sentit  observador  privilegiat  de la  realitat  i  emoció  per  sentir-me 
satisfet per la feina feta. M’acomiado, amics i amigues, en un mandat ple d’adversitats i  
incerteses, segurament les pitjors viscudes en la nostra història recent. Un temps que no 
ens ha estat regalat i on ha emergit una nova realitat colpidora poc coneguda per la meva 
generació. L’evidència de la crisi econòmica que també és, en la meva modesta opinió, 
una crisi de valors, de la política i de les institucions. L’evidència de l’extrema duresa que 
ha  deixat  moltes  persones  en  risc  d’exclusió  social.  En  aquest  aspecte,  les  coses  en 
general no han anat bé, malgrat que al Masnou hem fet molt d’esforços reconeguts pels 
agents socials per contenir aquesta situació i dignificar les persones que pateixen o que 
n’han  patit  els  efectes.  Aquest  fet  ha  implicat  per  a  tots  nosaltres  una  responsabilitat 
afegida, i vull agrair públicament els esforços de tots els grups polítics, tant de govern com 
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d’oposició,  per  trobar  punts  de  confluència  en  aquesta  prioritat.  Un  mandat  de  clara 
insuficiència  de  les  administracions  i,  particularment,  d’una  situació  d’inestabilitat 
econòmica del nostre ajuntament, on hem hagut de centrar una part important dels nostres 
esforços a redreçar-ne la capacitat financera sense comprometre cap dels serveis que es 
prestaven i on no s’ha malmès irreversiblement el llegat, el tresor del llegat de la cohesió 
social.  Un període on han estat  qüestionats permanentment els  poders locals  intentant 
retallar llurs competències, fent perillar els serveis bàsics de proximitat i intentant anul·lar la 
capacitat de transformar el nostre entorn. Negar l’autonomia dels ajuntaments és negar la 
proximitat i negar la proximitat és negar la democràcia. Els ens locals som els que millor 
coneixem les necessitats dels nostres conciutadans i conciutadanes. I som i volem seguir 
sent estructures d’estat. Som i volem seguir essent essencials per garantir els serveis de 
proximitat  del futur país. Un mandat que, en definitiva, hem hagut  de gestionar amb el 
descrèdit de la classe política, les institucions, el servei públic i l’interès general i no em 
sento  capaç  de  treure-li  part  de  raó.  Malgrat  aquest  context,  us  deia  abans  que 
m’acomiado plenament satisfet de la feina feta, dels esforços per garantir la cohesió social, 
que és el  tresor  nostre més important,  de la  recuperació de l’estabilitat  econòmica del 
nostre Ajuntament, de la dignificació del nostre passat històric i del nostre patrimoni local, 
del suport a les nostres entitats, de la posada en marxa de la plena capacitat de nous 
serveis i equipaments, de l’adquisició de nou patrimoni al servei de les persones, de la 
inversió sense endeutament en algunes petites obres que han millorat l’accessibilitat i la 
mobilitat  en  alguns  sectors  urbans,  de  la  modernització  i  del  camí  iniciat  per  la 
transparència  de  l’Administració  local.  Del  reconeixement  i  de  la  qualitat  i  propera 
rehabilitació de les nostres platges, de la defensa de la nostra oferta escolar i de la no 
privatització del nostre parc públic d’habitatge protegit. Del començament efectiu i real de 
projectes àmpliament esperats i compartits que segur que milloraran la qualitat de vida a la 
nostra comunitat. En definitiva, de seguir traçant el camí que altres van començar per a la 
millora i per al progrés del Masnou. I aquí el mèrit no ha estat del Govern, ni tan sols meu,  
aquí vull agrair a tots els partits amb i sense responsabilitats al Govern que ens ha ajudat i, 
fins  i  tot,  amb propostes  que  anaven  en  aquest  sentit.  Com no  podia  ser  d’una  altra 
manera,  les  meves  disculpes  a  totes  aquelles  persones  que  s’hagin  pogut  sentir 
perjudicades per les decisions preses. Estigueu segurs que sempre he cregut actuar en 
benefici de l’interès general, amb tota la responsabilitat i sense deixar de banda cap de les 
meves obligacions. 

Agraeixo,  doncs, ja en aquest comiat,  a tots els companys de viatge d’aquests darrers 
anys,  els  que han compartit  amb mi responsabilitats  al  Govern i  els  que han assumit, 
també, la responsabilitat de no fer-ho. Tots ells s’han esforçat i no han malmès, d’això en 
puc ser testimoni, el seu compromís per treballar pel Masnou. 

Als  treballadors  i  treballadores  d’aquesta  casa,  els  vull  agrair  la  generositat,  entrega, 
professionalitat en uns moments on la funció pública també ha pagat els plats trencat de tot 
plegat.  Gràcies a totes les entitats que són també protagonistes i  responsables que el 
Masnou  segueixi  avui  generant  grans  oportunitats.  El  seu  treball  incansable,  altruista, 
l’esforç i compromís que fan que la nostra sigui una comunitat robusta i reconeguda. No les 
diré totes perquè n’hi ha més de cent cinquanta, però permeteu-me que expressi ara en 
aquest moment el reconeixement a tres: Càritas, Creu Roja i Temps i Compromís. El seu 
esforç des de la primera trinxera ha estat vital per a moltes persones del nostre municipi en 
els moments en què més ho necessitaven. 

Gràcies als amics que m’han quedat després del meu pas per la política, perquè ells són 
els de veritat. Gràcies a la Montse i al Josep, que des d’avui mateix intentaré retornar-vos 
tot el que m’he perdut amb vosaltres, dedicant-m’hi en cos i ànima. Avui, amics i amigues, 
la nostra comunitat segueix més viva que mai. Una comunitat sòlida, integradora, tolerant, 
convivencial i solidària, que estima i viu la cultura, oberta a la mediterrània i al món. Que 
anmela la prosperitat, la justícia i la cohesió social. Una comunitat que vol seguir avançant i 
vol seguir sent un referent en la independència a Catalunya. Una comunitat que segueix 
creixent  en  capacitat  de  generar  expectatives  positives  i  enfortir-se  a  sí  mateixa  amb 
l’arrelament  de persones vingudes de fora.  El  Masnou pot  seguir  fent  realitat  els  seus 
somnis sense parar de somiar. Us ho demano si us plau, no deixeu mai de mirar a llevant 
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com la  façana  d’aquest  Ajuntament.  Finalment,  deixeu-me que  hi  posi  perspectiva,  no 
distància, perspectiva, ara que deixo de navegar a la nau gran, per seguir navegant  al 
vostre costat i juntament amb vosaltres. Això sí, en aigües més calmades. En mi trobareu 
un amic, un company de viatge que seguirà sempre fidel als valors del Masnou i fidel als 
anhels del poble de Catalunya. Mai podré donar-vos les gràcies, de veritat, per haver-me 
fet sentir tan privilegiat d’estar al vostre costat. Companys i companyes, amics i amigues, 
visca el Masnou, visca Catalunya lliure.

1. Constitució

El Sr. secretari

Bona tarda. L'objecte d’aquesta sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament del 
Masnou, d’acord amb els resultats que es van produir el passat 24 de maig de 2015, data 
de celebració  de les  votacions  per  a la  renovació  de la  totalitat  dels  membres de les 
corporacions locals.

L’Article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de règim electoral general, diu el següent sobre la constitució de l'Ajuntament:

«1. Les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia posterior 
a  la  celebració  de  les  eleccions,  llevat  que  s’hagi  presentat  un  recurs  contenciós 
electoral contra la proclamació dels regidors electes. En aquest supòsit es constitueixen 
el quarantè dia posterior a les eleccions. 

2. Amb aquesta finalitat, es constitueix una mesa d’edat integrada pels elegits de major i 
menor edat, presents a l’acte, i hi actua com a secretari qui ho és de la corporació. 

3. La mesa comprova les credencials  presentades o acreditacions de la personalitat 
dels electes basant-se en les certificacions que hagi remès la junta electoral de zona a 
l’ajuntament. 

4. Realitzada l’operació anterior, la mesa ha de declarar constituïda la corporació si hi 
concorren la majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, s’ha de celebrar la 
sessió dos dies després i queda constituïda la corporació qualsevol que sigui el nombre 
de regidors presents.»

La Mesa queda formada de la manera següent:

President de la Mesa: el Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadania (C's), com a electe de major edat. 

Vocal de la Mesa: el Sr. Romà López Bolart, regidor de Convergència i Unió (CiU), com a 
electe de menor edat.

Fa de secretari general de l'Ajuntament, el Sr. Gustau Roca Priante.

Una vegada comprovades prèviament les credencials presentades pels regidors electes i 
vist que coincideixen amb l'acta de proclamació tramesa per la Junta Electoral de Zona, 
havent  formulat  la  totalitat  la  declaració  sobre  causes  de  possibles  incompatibilitats  i 
activitats econòmiques i la declaració sobre béns patrimonials que prescriu l'article 75.7 de 
la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, la Mesa procedirà a prestar 
jurament o prometença, com assenyala la Llei. 

Els membres de la Mesa han de prestar el jurament o promesa en primer lloc, i després 
seran cridats la resta de regidors i regidores.

El Sr. Romà López, vocal de la Mesa, pregunta al Sr. Joan Fontcuberta, president de la 
Mesa:
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«Jureu o prometeu per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor d'aquest Ajuntament del Masnou, amb lleialtat al rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya.»

El Sr. Joan Fontcuberta Tort, contesta: «Sí, ho prometo.»

El Sr. Joan Fontcuberta, president de la Mesa, pregunta al Sr. Romà López Bolart, vocal de 
la Mesa:

«Jureu o prometeu per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor d'aquest Ajuntament del Masnou, amb lleialtat al rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya.»

El Sr.  Romà López Bolart,  contesta: «Sí,  ho prometo, per imperatiu legal.  I  em poso a 
disposició del que decideixi el Parlament de Catalunya arran de les eleccions catalanes el 
27 de setembre de 2015, per expressió democràtica i de la voluntat ciutadana.»

El Sr. Joan Fontcuberta, president de la Mesa, diu el següent:

Seguidament,  no havent  cap regidor ni  regidora afectat  per causa d'incompatibilitat,  es 
procedirà a la formulació del jurament o promesa d'acatament de la Constitució legalment 
exigit,  i se sol·licita que el senyor secretari general procedeixi a la lectura de la fórmula 
legal de jurament o promesa. A continuació es llegeix, de forma individualitzada, els noms 
de tots els regidors i regidores electes, els quals han de respondre:

1. "Sí, ho juro” o “Sí, ho prometo"

El Sr. secretari

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec  de  regidor/a  de  l'Ajuntament  del  Masnou,  amb  lleialtat  al  rei,  i  respectar  i  fer 
respectar la Constitució i l'Estatut d'autonomia de Catalunya?"

2. REGIDORS 

a) Esquerra Republicana de Catalunya - Acord pel Masnou - Moviment d'Esquerres - 
Acord Municipal (ERC-AM-MES-AM):

- Sr. Jaume Oliveras i Maristany contesta: «Per imperatiu legal, ho prometo. Per la 
voluntat  democràtica  del  poble  del  Masnou  em  comprometo  a  treballar  per  fer 
realitat la república catalana. »

- Sra.  Sílvia  Folch  i  Sánchez  contesta:  «Per  imperatiu  legal,  ho  prometo.  Per  la 
voluntat  democràtica  del  poble  del  Masnou  em  comprometo  a  treballar  per  fer 
realitat la república catalana.»

- Sr. Ricard Plana i Artús contesta: «Per imperatiu legal, ho prometo. Per la voluntat 
democràtica del poble del Masnou em comprometo a treballar per tal de fer realitat 
la república catalana.»

- Sra.  Neus  Tallada  i  Moliner  contesta:  «Per  imperatiu  legal,  ho  prometo.  Per  la 
voluntat democràtica del poble del Masnou em comprometo a treballar per tal de fer 
realitat la república catalana.»
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- Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué contesta: «Per imperatiu legal, ho prometo. Per la 
voluntat democràtica del poble del Masnou em comprometo a treballar per tal de fer 
realitat la república catalana.»

- Sr. Albert Alfaro i Giró contesta: «Per imperatiu legal, ho prometo. Per la voluntat 
democràtica del poble del Masnou em comprometo a treballar  per fer realitat  la 
república catalana.»

b) Convergència i Unió (CiU):

- Sra.  Noemí Condeminas Riembau contesta:  «Per  imperatiu  legal,  ho prometo.  I 
amb la voluntat del poble del Masnou em comprometo amb el nou Estat català lliure 
i sobirà.»

- Sr. Eduard Garcia Gebani contesta: «Per imperatiu legal, sí, ho prometo.»

- Sr.  Jordi  Matas Claramunt contesta:  «Per imperatiu legal,  ho prometo.  I  amb la 
voluntat  del  poble  del  Masnou em comprometo amb el  nou Estat  català lliure  i 
sobirà.»

- Sra.  Meritxell  Blanch Daura contesta:  «Per  imperatiu  legal,  ho prometo.  I  per la 
voluntat democràtica del poble del Masnou em comprometo amb l’Estat català lliure 
i sobirà.»

c) Ciutadans - Partido de la Ciudadania (C's)

- Sr. Francisco Avilés Salazar contesta: «Sí, ho juro.»

- Sra. Stella Parodi Barriga contesta: «Sí, ho prometo amb l’ajut de Déu.»

d) Candidatura d'Unitat Popular - Poble Actiu (CUP-PA)

- Sra. Sandra Miras i Martínez contesta: «Prometo per imperatiu legal. I per poder 
servir al  poble  que  m’ha  escollit,  únic  dipositari  de  la  sobirania,  treballar  pel 
benestar, la igualtat, la independència i la justícia social als països catalans.»

- Sra.  Laia  Noy  i  Oliveras  contesta:  «Per  imperatiu  legal  prometo.  I  sotmesa 
únicament a la voluntat dels veïns i veïnes del Masnou, em comprometo a treballar 
per la justícia social, la igualtat, la independència dels països catalans.»

e) Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (ICV-EUiA-E)

- Sr.  Màxim  Fàbregas  Añaños  contesta:  «Sí,  ho  prometo.  I  em  comprometo  a 
treballar en defensa dels interessos del Masnou.»

- Sra. Elena Crespo Garcia contesta: «Sí, ho prometo per imperatiu legal.»

f) Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP)
 

- Sr. Ernest Suñé Nicolás contesta: «Sí, ho prometo.»

- Sra. Mònica González Huerva contesta: «Sí, ho prometo.»

g) Partido Popular (PP)

- Sr. Federico de las Heras Garrido contesta: «Sí, juro y prometo servir fielmente a 
los ciudadanos del Masnou, a Cataluña, a España y a la Constitución.»
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El Sr. Joan Fontcuberta, president de la Mesa, diu el següent:

Queda constituïda la corporació municipal com a resultat de les eleccions del passat dia 24 
de maig de 2015.

Tot seguit es procedirà a l’elecció d'alcalde/essa. Té la paraula el secretari, amb l'objecte 
d'explicar el procediment d'elecció d'aquest.

2. Elecció de l’alcalde/essa

El secretari

L'article 196 de la Llei orgànica de règim electoral general, determina el següent:

«En la mateixa sessió de constitució de la corporació s’elegeix l’alcalde, d’acord 
amb el procediment següent: 

a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les llistes corresponents. 

b)  Si  algun d’ells  obté la  majoria  absoluta  dels  vots  dels  regidors  és proclamat 
electe.
 
c) Si cap d’ells obté aquesta majoria, és proclamat alcalde el regidor que encapçali 
la  llista  que  hagi  obtingut  major  nombre  de  vots  populars  en  el  municipi 
corresponent. En cas d’empat es resol per sorteig.»

Els  regidors  i  regidores  que  encapçalen  les  llistes  i  poden  ser  candidats  a  alcalde  o 
alcaldessa són: 

- El Sr. Jaume Oliveras i Maristany per Esquerra Republicana de Catalunya - Acord pel 
Masnou - Moviment d'Esquerres - Acord Municipal (ERC-AM-MES-AM).

- La Sra. Noemí Condeminas Riembau per Convergència i Unió (CiU).

- El Sr. Francisco Avilés Salazar per Ciutadans-Partido de la Ciudadania (C's).

- La Sra. Sandra Miras i Martínez per Candidatura d'Unitat Popular - Poble Actiu (CUP-
PA).

- El Sr. Màxim Fàbregas Añaños per Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa - Entesa (ICV-EUiA-E).

- El Sr. Ernest Suñé Nicolás per Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (PSC-CP).

- El Sr. Federico de las Heras Garrido per Partido Popular (PP).

El secretari anomena cada regidor i regidora per tal que lliuri  al president les paperetes 
plegades i aquest les introdueixi a l'urna, per aquest ordre:

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord pel Masnou - Moviment d'Esquerres - 
Acord Municipal (ERC-AM-MES-AM)

- Sr. Jaume Oliveras i Maristany
- Sra. Sílvia Folch i Sánchez
- Sr. Ricard Plana i Artús
- Sra. Neus Tallada i Moliner
- Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué
- Sr. Albert Alfaro i Giró
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Convergència i Unió (CiU):

- Sra. Noemí Condeminas Riembau
- Sr. Eduard Garcia Gebani
- Sr. Jordi Matas Claramunt
- Sra. Meritxell Blanch Daura

Ciutadans - Partido de la Ciudadania (C's)

- Sr. Francisco Avilés Salazar
- Sra. Stella Parodi Barriga

Candidatura d'Unitat Popular - Poble Actiu (CUP-PA)

- Sra. Sandra Miras i Martínez
- Sra. Laia Noy i Oliveras

Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (ICV-EUiA-E)

- Sr. Màxim Fàbregas Añaños 
- Sra. Elena Crespo Garcia 

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP)

- Sr. Ernest Suñé Nicolás
- Sra. Mònica González Huerva

Partido Popular (PP)

- Sr. Federico de las Heras Garrido

El vocal de la Mesa, el Sr. Romà López Bolart, Convergència i Unió (CiU).

El president de la Mesa, el Sr. Joan Fontcuberta Tort, Ciutadans - Partido de la Ciudadania 
(C's). 

Efectuada la votació per part dels regidors i regidores mitjançant paperetes secretes, una 
vegada fet l’escrutini, s’obtenen els resultats següents:

Candidats Vots obtinguts

Sr. Jaume Oliveras i Maristany           11

Sra. Noemí Condeminas Riembau 0

Sr. Francisco Avilés Salazar 3

Sra. Sandra Miras i Martínez 2

Sr. Màxim Fàbregas Añaños 0

Sr. Ernest Suñé Nicolás 2

Sr. Federico de las Heras Garrido 1

En blanc 2

El president de la Mesa, com a conseqüència de l’elecció anterior, per majoria absoluta, 
proclama alcalde de la vila del Masnou el Sr. Jaume Oliveras Maristany.
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3. Presa de possessió del nou alcalde

El Sr. Pere Parés i Rosés col·loca al Sr. Jaume Oliveras Maristany la medalla oficial de 
regidor de l’Ajuntament del Masnou i li lliura la vara de comandament.

A continuació, el Sr. Jaume Oliveras col·loca la medalla oficial de regidor de l’Ajuntament 
del Masnou a tots els regidors i regidores.

El secretari

D’acord amb el que assenyala l'article 18 del Reial decret 781/1986, de 18 d'abril, l'alcalde 
electe ha d'acceptar el càrrec i fer jurament o prometença.

El Sr. Joan Fontcuberta, president de la Mesa, diu el següent:

Accepta, vostè, el càrrec d'alcalde del Masnou? 

El. Sr. Jaume Oliveras Maristany contesta: «Sí, accepto.»

El Sr. Joan Fontcuberta, president de la Mesa, diu el següent:

Prego  al  secretari  que  procedeixi  a  la  lectura  de  la  fórmula  de  jurament  o  promesa 
d'acatament a la Constitució.

El secretari

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec d'alcalde d'aquest Ajuntament del Masnou, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar 
la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'autonomia de Catalunya?»

L'alcalde electe,  el  Sr.  Jaume Oliveras Maristany,  contesta:  «Sí,  prometo per imperatiu 
legal,  treballar  per  la  construcció  de  la  República  Catalana  i  treballar  sempre  en 
defensa dels interessos dels masnovins i les masnovines.»

Tot  seguit,  el  Sr.  Jaume  Oliveras  convida  cadascun  dels  representants  dels  grups 
municipals a dir unes paraules per ordre de menor a major representativitat.

El Sr. Jaume Oliveras dóna la paraula al portaveu de la candidatura del Partido Popular  
(PP).

El Sr. Federico de las Heras 

Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, seré molt breu, que és el que em toca. Bé, només celebrar 
la  constitució  d’aquest  nou  Ajuntament  i  cadascú  ha  de  fer  les  seves  promeses  o 
juraments. Bé, a mi em sembla molt bé, cadascú pot tenir les seves creences, ideologies o 
les  seves  intencions,  però  del  que  es  tracta  en  un  Ajuntament  com  el  nostre  és  de 
preocupar-nos  dels  problemes  reals  dels  veïns,  dels  problemes  del  dia  a  dia,  dels 
problemes dels carrers, dels problemes de mobilitat, dels problemes de la gent gran, dels 
problemes socials, que n’hi ha molts. I jo penso que aquí és moment de centrar els nostres 
esforços i per aquí el Partit Popular del Masnou estarà centrat a millorar el petit dia a dia 
que sumen tots els petits i mitjans problemes de la gent del Masnou, com pensem que és 
la nostra obligació. Gràcies.

El  Sr.  Jaume  Oliveras  dóna  la  paraula  al  portaveu  de  la  candidatura  del  Partit  dels  
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).
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El Sr. Ernest Suñé

Bon vespre a tots i a totes els que ompliu avui aquesta sala, els que també segurament 
ompliu Can Malet i els que ens puguin seguir amb  streaming o des de qualsevol xarxa 
social, Sr. alcalde, regidors i regidores. 

Avui constituïm, després de les eleccions municipals del 24 de maig passat, i per desena 
vegada en democràcia, l’Ajuntament del Masnou. 

La voluntat popular de masnovins i masnovines s’ha expressat en la composició d’aquest 
Ajuntament. Som, doncs, un nou Ajuntament per a un nou mandat de quatre anys. 

Primer de tot i en nom del nostre grup, vull felicitar el Sr. Jaume Oliveras, a partir d’ara el 
nostre alcalde, felicitació que vull fer extensiva a la seva formació política, ERC, pels bons 
resultats obtinguts en aquestes eleccions. 

Felicitacions  que  també  vull  estendre  a  la  resta  de  regidors  i  regidores  que  avui 
assumeixen aquesta condició de servidors públics, ja sigui al Govern o des de l’oposició. 

A tots i a totes, els desitjo molta sort i encerts en l’exercici de la seva responsabilitat amb la 
ciutadania del Masnou. 

També vull expressar el nostre agraïment als regidors i regidores de totes les formacions 
polítiques sortints per la tasca que han realitzat aquests darrers anys i que se suma ja a les 
històries de la nostra vila. 

El nostre grup vol reconèixer especialment la feina que al llarg dels anys han fet els nostres 
companys i també amics Marta Neira, Artur Gual i Núria Fusellas. Moltes gràcies a tots ells.
Permeteu-me també unes paraules per al nostre ja exalcalde, Pere Parés, amb el qual hem 
compartit molts debats al llarg d’uns quants anys i que recordo encara de la seva etapa 
com a regidor de Joventut. Et desitjo, Pere, que tinguis molts èxits i molt bona feina.

Els resultats que hem obtingut no han estat bons, ans el contrari, hem perdut representació 
aconseguint dos representants, la Mònica, que està al meu costat, i jo mateix. 

Per això vull  assolir  el compromís públic que el nostre grup seguirà treballant de forma 
incansable per defensar els interessos de tots els masnovins i masnovines, per mantenir la 
confiança dels gairebé mil que ens han donat suport i incrementar aquesta xifra. 

I això ho farem treballant per arribar a acords amb el govern i l’oposició, per desllorigar els 
grans temes que resten aturats i sense solució, però també per donar compliment al nostre 
programa electoral  així  com a defensar  i  motivar la  participació  ciutadana en els  afers 
municipals,  garantir  una absoluta transparència i  exigir  el  compliment  de la  legalitat  en 
totes les actuacions municipals. Aquests seran els nostres màxims objectius. 

Abans d’acabar, però, volem fer un reconeixement i agraïment a les nostres companyes i 
companys de la candidatura, a totes les persones que ens han donat suport durant aquesta 
campanya i que encara avui m’aturen pel carrer per animar-me a seguir treballant i també a 
la meva família, en la qual trobo sempre el suport i la comprensió necessaris per seguir al 
peu del canó. 

A  totes  aquestes  persones  només  un  missatge:  “sabrem  estar  a  l’alçada  de  la 
responsabilitat que ens heu atorgat”. Moltes gràcies a tots.

El  Sr.  Jaume  Oliveras  dóna  la  paraula  al  portaveu  de  la  candidatura  d’Iniciativa  per  
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa–Entesa.
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El Sr. Màxim Fàbregas

Sr. batlle, regidores, regidors, senyores i senyors.

Vull iniciar la meva intervenció, en nom meu i del meu Grup Municipal, agraint al públic que 
ens acompanya la seva presència en aquest acte, agraïment que faig extensiu a aquelles 
persones que estan fent  el  seguiment  del  Ple  a través de la  retransmissió  que s’està 
realitzant.

Voldria, per començar, fer un parell de reflexions:

La primera és que avui, com en les altres nou ocasions en què ens hem reunit en un acte 
com aquest, la sala de Plens, plena a vessar, fa goig. Fa tant goig veure-la plena, com fa 
tanta pena veure-la, pràcticament buida, en la major part dels més de cinquanta plens que 
s’hi realitzen al llarg d’un mandat. És a dir: a cada mandat municipal hi ha un dia en què 
sembla que interessa el que es cou en aquesta sala i n’hi ha cinquanta en els quals el que 
es debat i s’acorda en aquesta sala no interessa massa, per no dir gens. 

La segona reflexió, conseqüència de l’anterior, és que alguna cosa fem malament uns i 
altres, representants i representats. 

Molt probablement, si tots nosaltres hi pensem i intentem esbrinar-ne les causes, arribarem 
a  la  conclusió  que  la  responsabilitat  és  compartida  i  que,  ben  segur,  la  major  part 
correspon a les persones que estem assegudes en aquesta bancada i a les organitzacions 
a les quals pertanyem.
 
Per això, el compromís del nostre Grup és treballar, a partir d’avui mateix, per dinamitzar la 
vida política al Masnou i per aconseguir una major participació de la ciutadania en l’activitat 
del consistori.

Pel que respecta a les eleccions del 24 de maig, els resultats electorals al Masnou han 
tingut com a conseqüència uns canvis importants en la composició del nou consistori.
 
El més important d’aquests canvis és l’ampli suport aconseguit per ERC, un suport que ha 
fet possible que el senyor Jaume Oliveras hagi estat elegit com a nou alcalde del Masnou, 
per la qual cosa li fem arribar la nostra felicitació. 

Aquests resultats electorals han fet també que, avui, el consistori del Masnou sigui més 
plural que mai ja que, en el mandat que ara s’inicia, hi estaran representats set partits i 
coalicions, i que el nombre de regidores hagi augmentat fins a nou, gairebé la meitat de les 
persones electes, de la qual cosa ens congratulem.

I el darrer aspecte que volem ressaltar és que, mentre que el cens electoral només va 
augmentar en 530 persones respecte del cens de l’any 2011, el nombre de votants s’ha 
incrementat en 1.370 persones. Per tant, més de 800 persones, que fa quatre anys van 
decidir  no votar o votar nul,  aquesta vegada han optat per atorgar la seva confiança a 
alguna de les set candidatures presentades.

Tres  d’aquestes  set  candidatures  (ERC,  Ciutadans  i  la  CUP)  han  obtingut  uns  bons 
resultats i per això els volem fer arribar la nostra felicitació, molt especialment a la CUP 
que,  després de molts anys,  torna a ser present  al  consistori  i  que,  estem convençut, 
aportarà més frescor als debats. 

Altres tres candidatures (CiU, PSC i PP) han patit una forta davallada electoral i han vist 
fortament reduïda la seva representació al consistori.

Pel que respecta a la nostra coalició  els resultats no han estat els que esperàvem. La 
pèrdua de 116 vots respecte dels obtinguts l’any 2011 i, el que és més important, la pèrdua 
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d’un regidor dels tres que teníem l’anterior mandat fa que qualifiquem aquests resultats 
com a poc satisfactoris per a ICV-EUiA del Masnou. 

Crec, sincerament, que els nostres resultats no es corresponen amb la tasca realitzada 
pels nostres tres regidors i regidores en els passats quatre anys. Una tasca feixuga, de 
control  de l’acció de govern, de presentació de propostes i mocions i de formulació de 
centenars de preguntes que, en la meva opinió, ha tingut una compensació insuficient, molt 
probablement per què no hem estat capaços de contactar amb la ciutadania per informar-la 
i fer-la participar en les nostres alternatives.

No obstant això, si analitzem globalment els resultats, i malgrat que ara no està de moda 
parlar  d’esquerres  i  de  dretes,  creiem  important  ressaltar  que  el  conjunt  dels  partits  i 
coalicions que, amb major o menor fortuna, pretenem representar els valors de l’esquerra 
al Masnou hem obtingut un total de 6.126 vots, davant dels 4.081 que han obtingut els 
partits que pretenen representar el centre i la dreta al nostre municipi. 

Pel que respecta a regidors/es, la relació és de dotze a nou. És a dir, tant en nombre de 
vots com en nombre de regidors/es, els resultats obtinguts per les esquerres del Masnou 
superen amplament els resultats obtinguts pel centre-dreta. 

També volem fer èmfasi en què, a la vista dels resultats que s’han donat, la diferència en 
vots i regidors/es encara hauria estat més gran si les reunions que, a proposta i iniciativa 
del Procés Constituent del Masnou i amb l’objectiu d’aconseguir presentar una candidatura 
unitària al Masnou, vàrem celebrar entre representants del Procés, d’ICV-EUiA, de la CUP i 
de Podem haguessin acabat amb èxit. Només sumant els vots de la CUP i d’ICV-EUiA 
hauríem estat la segona força més votada, superant CiU i, per tant, el panorama d’avui 
seria  totalment  diferent.  Desafortunadament,  aquest  objectiu  no  es  va  assolir  i  la 
candidatura unitària no va ser possible. 

No obstant això, veient que els resultats del 24 de maig feien possible que el Masnou fos 
liderat  per una majoria  d’esquerres,  la nostra coalició  es va dirigir  a ERC,  CUP i  PSC 
proposant-los analitzar la viabilitat d’aquesta proposta. 

Doncs bé, com s’anunciava ahir a la tarda, tampoc en aquest cas hem aconseguit el nostre 
objectiu. Una vegada més, i ara des d’una posició majoritària, ERC ha triat entre esquerra i 
dreta  i  ha  optat  per  pactar  amb  la  dreta.  Volem  deixar  clar  que  aquesta  opció  és 
perfectament legítima i que tothom té dret a decidir  quins són els socis que prefereix a 
l’hora de formar el govern municipal. Però volem afegir que és fàcil entendre que ni els 
interessos ni les polítiques a desenvolupar seran les mateixes que si s’hagués optat per un 
govern d’esquerres. 

Pel que respecta al nostre Grup, volem refermar tots i cadascun dels compromisos que, 
tant jo com a candidat com la nostra coalició com a col·lectiu, hem adoptat amb la gent del 
Masnou en el nostre programa electoral. 

Ni l’Elena Crespo ni jo mateix escatimarem esforços per tal d’intentar que totes i cadascuna 
de  les  propostes  contingudes  en  el  nostre  programa  electoral  puguin  ser  debatudes  i 
votades en aquesta mateixa sala.

Tal com dèiem en la nostra campanya, volem Moure el Masnou i ho volem fer i ho farem 
acompanyats de la seva gent, de la nostra gent. 

Volem  un  ajuntament  transparent  i  obert  a  la  participació,  i  volem  que  aquesta 
transparència  i  participació  no  es  limitin  únicament  a  unes  declaracions  d’intencions 
recollides en reglaments sinó que siguin 100 % efectives. 

Volem un ajuntament que lluiti aferrissadament contra els desnonaments i la pobresa, un 
ajuntament que es comprometi en la defensa dels més febles i que adopti mesures que 
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garanteixin el  dret a l’alimentació i  als subministraments energètics a les persones que 
tenen greus problemes per arribar a final de mes.

Volem  un  ajuntament  que  aposti  clarament  per  la  igualtat  de  gènere,  per  la  no 
discriminació. Un ajuntament que aposti pel medi ambient, per la reactivació econòmica i 
per l’educació en valors. 

Volem un ajuntament amb més i millors serveis públics i que aposti per la recuperació de la 
gestió pública d’una part important d’aquests serveis: autobús urbà, escoles bressol, gestió 
de les zones blaves i altres.

Volem un ajuntament que controli de manera eficaç que les empreses concessionàries de 
la  gestió  de  serveis  públics  compleixin  totes  i  cadascuna  de  les  seves  obligacions 
contractuals i que, si no és així, les sancioni pels incompliments. 

I,  també,  volem un ajuntament  compromès a  treballar  per  garantir  l’exercici  del  dret  a 
decidir el futur de Catalunya.

Però també volem un ajuntament amb un alcalde que sigui respectuós amb les minories. 
Un alcalde que compleixi escrupolosament els acords de plenari, començant per aplicar 
totes i cadascuna de actuacions previstes en el pressupost de 2015, que va ser aprovat per 
unanimitat. 

Abans d’acabar el meu parlament voldria aprofitar per fer un reconeixement a Xavier Serra, 
fins avui regidor del nostre Grup, pel seu continuat compromís polític amb el Masnou. Avui 
tanca una llarga etapa de dedicació al municipi des de les diferents responsabilitats que ha 
tingut al consistori. Una etapa que mereix l’agraïment de la nostra coalició i, entenc, que el 
de molts masnovins i masnovines que, gràcies a la seva implicació, han vist millorades les 
seves condicions de vida.

Vull també, en nom del nostre Grup, desitjar al nou alcalde i al seu govern que tinguin èxit 
en la seva tasca. 

Els  anunciem que el  nostre  grup municipal  farà  una oposició  constructiva,  com ha fet 
sempre que ha estat a l’oposició, donant suport a aquelles propostes de govern que tinguin 
com a objectiu la millora efectiva de les condicions de vida dels nostres veïns i veïnes, i 
molt especialment d’aquells que ho estan passant més malament, proposant alternatives a 
aquelles propostes del govern que no compartim i presentant les nostres pròpies propostes 
per intentar aconseguir el compliment del màxim nombre de compromisos continguts al 
nostre programa.
 
Vull, finalment, en nom de la nostra coalició, agrair el seu suport a les 1.081 persones que 
ens han atorgat la seva confiança i reiterar-los el nostre compromís de fer tots els possibles 
per no defraudar-les, i també vull agrair a tots els membres de la nostra candidatura i de la 
coalició el seu esforç i dedicació en la preparació i en la realització de la campanya.
Moltes gràcies.

El Sr. Jaume Oliveras dóna la paraula a la portaveu de la candidatura Candidatura d'Unitat  
Popular-Poble Actiu (CUP-PA).

La Sra. Sandra Miras

Bona tarda a tots  i  a  totes  les  que esteu visualitzant  aquest  acte  a  través de la  web 
municipal, les que sou a Can Malet i les que sou en aquesta sala, moltes gràcies per ser-hi.

Primer, el nostre agraïment és per a les 1.231 persones del Masnou que volen que la CUP 
estigui també en aquest espai. Estem segures que ens heu votat perquè reclameu noves 
maneres de fer política i us volem dir que tenim moltes ganes de començar a treballar i que 
ens sentim molt i molt fortes. 
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En segon lloc, volem agrair de tot cor a totes aquelles persones que ens han ajudat a tirar 
endavant  en  aquest  camí  d’una  manera  o  d’una  altra,  especialment  al  servei  de 
manteniment de l’Ajuntament, a les Gemmes dels Serveis Centrals, al personal de l’OAC i 
al  secretari.  El  tracte  que  hem rebut  constata,  un cop  més,  que  tenim un personal  a 
l’Ajuntament molt professional. 

Vull agrair, també, i ara aquesta part ja és més personal, als meus companys i companyes 
de la piscina la seva comprensió, als meus pares i a la meva germana perquè estic segura 
que  sóc  com  sóc,  perquè  ells  són  com  són.  A  la  meva  parella,  en  Jordi,  per  tota 
l’organització i la logística i per la seva paciència infinita. I al meu fill  per acceptar amb 
generositat tot el que no hem pogut compartir amb ell i totes aquestes converses que ens 
hem perdut darrerament per manca de temps i que trobo molt a faltar.

A l’assemblea de la CUP, per ensenyar-me tantes coses, per tanta feina, per tantes hores 
compartides i les que ens queden per compartir i per tant d’amor. La veritat, no només us 
sento al meu costat sempre sinó que us sento a dins del cor. Laia, amiga i companya de 
viatge, que el camí sigui llarg, ple d’aventures i ple de coneixences. Agraïm també, a totes 
les persones que ens han posat entrebancs. Aquells que no ens donaven la documentació, 
aquells que ens mentien, fins i tot aquell policia local del Masnou que ens va enviar un 
correu electrònic insultant-nos, volia dir-los que cadascun dels seus esculls ens ha fet més 
fortes, així que moltes gràcies a ells també. Perquè no han aconseguit treure’ns la il·lusió. 

Avui,  veureu  que  ens  hem  vestit  de  blau  turquesa,  és  el  color  de  moda  d’aquesta 
primavera. El blau turquesa, símbol de la resistència Movistar i de la revolta de les escales, 
amb  solidaritat  amb  els  treballadors  i  treballadores  contractades,  subcontractades  i 
autònomes de Telefónica Movistar. Ara mateix en lluita per la precarització laboral, perdó, 
contra la precarització laboral  i  els salaris  indignes i  en vaga indefinida i  la  majoria  de 
mitjans no ho han explicat, és per a ells avui aquest nostre petit homenatge.

En segon lloc, volem felicitar l’alcalde i els regidors i regidores pel seus resultats obtinguts i 
dir-vos que exercirem una oposició seriosa,  dura i  propositiva.  I  que donarem suport a 
aquelles iniciatives que coincideixin amb el nostre programa o amb l’acord assembleari. 
Ens trobareu defensant a peu i a cavall els serveis públics de qualitat, ens trobareu lluitant 
per unes polítiques en matèria d’habitatge justes que fomentin l’accés digne a habitatges a 
joves i a famílies. Volem abordar el tema del parc d’habitatges que ja fa temps que estan 
abandonats o en mal ús al Masnou i volem relacionar directament aquest fet amb el dret a 
l’habitatge,  amb la  necessitat  d’habitatge  de  lloguer  social  i  deixar  clar  que  estem en 
desacord amb el  fet  que en aquest  panorama se segueixi  construint  més habitatge al 
poble.  Ens trobareu amb tota  la  intenció  d’incorporar  dins  l’Ajuntament  un nou discurs 
obertament  rupturista,  social,  anticapitalista,  feminista  i  independentista.  Ens  trobareu 
intentant recuperar la gestió dels serveis públics, impulsant mesures d’urgència contra la 
pobresa, també donant veu i capacitat d’impacte a tots aquells col·lectius que treballen per 
la  transformació  social,  recuperant  el  poder  popular  i  la  democràcia  directa,  que  està 
tocada en aquest poble. Hi ha una altra manera de fer política i ho volem demostrar. 

Som aquí  amb totes les nostres contradiccions,  però amb la idea obstinada d’obrir  les 
portes i finestres d’aquest Ajuntament opac i ple de caspa. I estem entrenades per a la 
frustració. Venim de molt lluny. Nosaltres només som una petita peça, un engranatge més 
de la resposta col·lectiva del poble del Masnou. Per nosaltres, l’Ajuntament no era ni és un 
objectiu, és un mitjà. I la política per a nosaltres és una cosa molt seriosa per deixar-la 
només en mans de polítics professionals.  Volem ser aquí, per exemple,  per exigir,  que 
valorin els costos dels serveis privatitzats, que en molts casos acaben sent lucratius, opacs 
i elitistes, amb costos sobredimessionats, amb mala qualitat i amb sous precaris. Per què 
es  dóna  la  gestió  del  que  ha  de  ser  públic  a  empreses  privades  que  són  propietat 
d’empresaris sense escrúpols que treballen, perdó, que celebren brindant amb cava les 
reformes  laborals  i  les  retallades  a  les  persones  treballadores,  mentre  el  capitalisme 
segueix el seu curs? I, poca broma, perquè algunes d’aquestes empreses estan gestionant 
els  nostres  serveis  públics  aquí  al  Masnou,  no  cal  anar  gaire  lluny.  I  això  amb  la 
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connivència de tots els que estan escalfant les cadires fa anys i panys i que han convertit 
això en el seu modus vivendi. Volem dir-vos que no serà el nostre cas, ja que hem previst 
que durant aquesta legislatura, dos anys serem regidores la Laia i jo, i els altres dos, ho 
seran la Rosa i en Dídac. Limitació de mandats, alguns de vostès n’han sentit parlar mai? 
A la CUP apostem per combatre la política personalista tradicional, que busca sempre la 
presència de líders. Entre totes, tot. Hem de ser-hi per mirar ja no amb lupa, sinó amb 
microscopi cadascun dels  vostres moviments,  per posar-los al  damunt la  taula i  fer-los 
evidents  quan  hi  hagi  mala  praxi  i  posar  llum  a  la  informació  perquè  el  poble  pugui 
controlar, opinar i informar-se de tots aquells temes que li pertoquen i afecten. Si no tenim 
informació, és molt difícil que puguem construir alternatives. Hi hem de ser perquè hem 
d’evitar el tancament de les línies de les escoles publiques, cada any patim la mateixa 
amenaça.  Hem acabat  fent-nos  expertes  en  ràtios,  demografies  i  concerts  econòmics. 
Creiem que hem de ser-hi per donar suport explícit als espais alliberats i autogestionats del 
poble. I suport explícit a les festes alternatives, perquè aquests fets són per a nosaltres, 
verdaders exemples d’emprenedoria. 

La lluita és el dia a dia, és als centres d’atenció primària, als menjadors escolars, a la 
comunitat educativa, a la comunitat de veïns, als barris, a les places, als pobles, als llocs 
de treball, a les AMPA, a les assemblees; la lluita de la classe treballadora és diària. La 
dels joves i les joves per la seva emancipació, la mateixa gent és la que ens planteja els 
reptes, creant espais de contrapoder que competeixen directament amb les institucions. I 
això,  per  a  nosaltres,  és  un  referent  i  és  un  estímul.  Som  l’herència  de  les  lluites 
antifranquistes, som les que vam participar a les darreres vagues generals, som les de les 
pujades de barrera de les autopistes, som els hereus i les hereves dels que van ser, som 
aquí per ells, per nosaltres i pels que vindran. Perquè la revolució social no ha començat 
amb nosaltres i no acabarà amb nosaltres. Som com som. Perquè no sabem fer-ho d’una 
altra manera i, sobretot, no ens queda una altra opció. La nostra militància és diària i tenim 
molta feina i molt  d’entusiasme. Perquè la historia és nostra i  la fan els pobles. Moltes 
gràcies. 

El Sr. Jaume Oliveras dóna la paraula al portaveu de la candidatura de Ciutadans-Partido  
de la Ciudadania (C's).

El Sr. Francisco Avilés

Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, primer de tot bona tarda a tothom, sobretot als assistents 
que ens acompanyen aquí, els que estan seguint l’actuació a través de les pantalles de 
Can Malet o a través de les xarxes d’Internet.

Primer de tot voldria, ja l’Ernest s’ha recordat dels companys sortints, que jo crec que està 
bé que ens en recordem, han fet una bona tasca, i és bo i lògic que els ho agraïm. La 
veritat és que és molt difícil, de vegades, ser regidor del nou Ajuntament, és molt difícil  
haver de prendre decisions quan un no està preparat, a vegades, per prendre-les i són 
moments difícils que tots patim, però que quan arriba el moment volem agrair-los aquells  
quatre  anys  que  han  estat  amb  nosaltres  donant  el  millor.  Un  d’aquests  agraïments, 
lògicament,  el  volia  dedicar  a  l’alcalde  sortint,  han  estat  quatre  anys.  Segurament  les 
nostres paraules no serviran de gran cosa, però si li  serveixen d’alguna cosa pot estar 
tranquil, perquè jo crec que la feina que ha fet és molt bona. És cert que ha tingut moltes 
dificultats, hi havia una situació financera que és la que era, que era difícil de navegar i 
que, lògicament, ha arrossegat gran part de les decisions d’aquest Ajuntament. És cert, 
també, que ha estat en gran part d’aquests quatre anys en minoria, amb la responsabilitat 
que això comporta, però també jo crec que tenia un valor afegit, que era que havia d’estirar 
al màxim la democràcia, estirar al màxim la capacitat de diàleg, d’arribar a acords, i jo crec 
que amb això si ha arribat fins aquí és perquè ho ha aconseguit. No ha estat fàcil tampoc 
que el seu partit s’hagi convertit de la nit al dia en independentista i hagi d’haver de lluitar 
pel  mateix  votant  del  seu soci  de govern.  Jo entenc que això  deu ser  molt  complicat, 
perquè al final la teva estratègia electoral si fa que t’has de barallar  amb el teu, i això 
d’entrada no ho sabia Convergència i Unió, va sortir després. Clar, tot això, és complicat. 
Des del meu punt de vista, jo crec que ha fet una tasca positiva, entenc la decisió personal 
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que pren, espero i desitjo que aquesta nova decisió li porti també felicitat, pau i pugui estar 
amb la família, que suposo que és el que voldrà, com suposo que tots desitjarem el dia que 
prenguem decisions semblants. 

També, lògicament, a l’alcalde entrant, al qual desitjo els majors èxits col·lectius. No dic 
personals, d’això ja se’n cuidarà vostè, suposo, però jo li demano èxits col·lectius per al 
municipi del Masnou. Perquè el seu èxit serà el nostre èxit, serà l’èxit de tots i amb això  
ens tindrà al costat.

Lògicament,  i  perdoneu que els  agraïments siguin  una mica més extensos,  potser  del 
normal,  volia  fer  un agraïment  a tota la  gent  del  Grup Independent  del  Masnou.  Com 
saben, jo he estat fins ara quatre anys regidor del Grup Independent del Masnou. Aquest 
Grup, per unanimitat, va decidir fer un acord electoral amb Ciutadans, presentar-se sota 
una única  llista,  renunciant  a les  sigles  del  Grup Independent  del  Masnou  i  sent  molt 
generosos,  perquè  teníem  una  tasca  realitzada,  teníem  una  marca  reconeguda  a 
l’Ajuntament. I gràcies a la seva solidaritat, a la seva generositat, avui hi ha dos membres 
que abans era el Grup Independent del Masnou, com és el meu company Fontcuberta i jo 
mateix, que vam iniciar aquesta ambladura amb Ciutadans. I gràcies a aquesta solidaritat i 
a  aquesta  generositat,  avui  tenim  uns  grans  fruits  com  són  els  1.258  vots.  Especial 
agraïment a aquestes persones que han confiat el vot en nosaltres i, lògicament, a tots els 
membres de Ciutadans que ja estaven constituït des de fa temps, perquè sense ells ja no 
només els membres de la llista, sinó tots els membres col·laboradors, actius, menys actius. 
Perquè sense la seva tasca, aportació, granet de sorra avui no podríem ser regidors cap 
dels tres que formarem el grup municipal.

Y sobretodo bueno, una especial dedicación a mi mujer, a Pati, porque bueno, porque sí 
porque… ―es que no puedo hablar. Ha sido un año muy bonito para nosotros y tiempo 
que  no  he  podido  compartir  con  mi  hija,  pues,  bueno,  ella  ha  tenido  que  suplir-lo. 
Afortunadamente, lo ha suplido mejor que si hubiera estado yo, eso no me cabe ninguna 
duda, pero espero y deseo recuperarlo pronto.

Què volem fer, no? Perquè s’inicia una legislatura, quatre anys i Ciutadans, què vol fer? 
Quin serà el paper de Ciutadans? Home, jo crec que en certa manera les urnes ens han 
donat un paper prou important, un èxit per a nosaltres, ho valorem com un èxit electoral i 
esperem i  desitgem tornar la  confiança que ens han donat  amb grans esforços i  gran 
treball, perquè es tornin a revalidar i perquè no, augmentar d’aquí a quatre anys.

Però és clar que, atorgant-nos la seva confiança perquè ens situéssim com la tercera força 
política del consistori i tenint en compte que la segona força política, que és Convergència i 
Unió, ha renunciat a fer oposició perquè ha decidit, lògicament o legítimament, fer un pacte 
de  govern  amb  Esquerra  Republicana,  segur  que  és  del  tot  normal.  Significa  que  a 
Ciutadans li  toca, i  està encantat que li  toqui,  fer el  paper de liderar  aquesta oposició, 
aquesta alternativa, a aquest govern que avui ha pres possessió o, sobretot, a l’alcalde que 
ha pres possessió.

Nosaltres  no  renunciarem  a  fer  oposició.  Convergència  sabrà  perquè  hi  ha  renunciat, 
nosaltres no hi renunciarem, tot al contrari.  Volem fer oposició perquè volem fer moltes 
coses. Què volem impulsar? Sobretot la recuperació econòmica, perquè arribi a tothom i 
seguirem exigim el manteniment dels recursos assistencials que aquest Ajuntament, els 
últims quatre anys, ha dotat Ple rere Ple de pressupostos. És per a nosaltres un motiu 
d’orgull  que  aquest  Ajuntament  hagi  fet  front  a  la  crisi  sense  minvar  els  recursos 
assistencials i és una exigència que els seguirem demanant perquè la crisi, per molt que hi 
hagi gurus que diguin que potser ja està finalitzada o que ja estem veient el final del túnel, 
per a nosaltres no és així.

Volem una transformació completa dels jardins, dels parcs, dels parcs infantils per fer-los 
de primera, com el municipi que som, municipi de primera o almenys ho som pagant els 
impostos i, per tant, què menys que ho siguem també en els nostres espais verds. També 
volem un millor accés a la informació a través d’un ambiciós portal de transparència. És 
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cert que s’han fet passes en aquest anterior mandat, però entenem que es pot anar molt 
més  enllà  i  que  s’ha  d’anar  molt  més  enllà.  Amb  l’únic  límit  de  la  llei,  el  portal  de 
transparència pot millorar i molt, la quantitat i la qualitat dels continguts. 

Treballarem  també  per  impulsar  projectes  que,  tot  i  ser  de  competència  privada,  ens 
afecten i molt als ciutadans, com és el projecte de l’Illa Centre, l’antiga DOGI, el camí del 
mig i l’Estampadora. Són projectes que durant aquests quatre anys no poden seguir estant 
en la situació en què estan actualment, perquè és una minva de la qualitat de vida dels 
masnovins. Lògicament, hem de facilitar la comunicació entre els ciutadans i l’Ajuntament, 
és  imprescindible.  Jo  crec  que  amb  això  ens  posarem tots  d’acord,  molts  dels  meus 
companys  ja  ho  han  dit,  però  és  que  és  importantíssim  que  a  través  de  les  noves 
Tecnologies,  de  les  xarxes  socials,  facilitem  aquella  comunicació  del  ciutadà  respecte 
l’Ajuntament. Perquè al final, i el que és més important per a nosaltres, és que hem d’estar 
al costat dels ciutadans, per als quals treballarem fort, els regidors i regidores que avui 
m’acompanyen, que són el Joan i l’Stella, perquè són ells als quals han votat i als quals no 
han votat, són els ciutadans els que els pagaran el sou i són ells els que han de veure el 
resultat del nostre treball. I que esperem i desitgem que sigui un treball positiu i que d’aquí 
quatre anys en puguem fer un balanç positiu. Quan dic ciutadans vull dir tots els ciutadans, 
perquè esperem i desitgem que i amb això, si el nou alcalde té la intenció de treballar per 
tots  els  ciutadans sense excloure’n  cap ni  un,  ens  trobarà al  costat  per  fer  propostes 
constructives. Ara el que no farem nosaltres i, és més, intentarem evitar-ho, és que el nou 
Equip de Govern, l’alcalde en persona, segueixin utilitzant, com s’ha utilitzat l’Ajuntament, 
per  dividir  i  enfrontar  la  gent  del  Masnou.  Això  no  ho  podrem  consentir  i,  és  més, 
intentarem oposar-nos-hi.  Els  demanem i  els  demano que deixin  d’utilitzar  l’Ajuntament 
com casa seva. Que es deixin, perdoneu l’expressió, de “xorrades”, de penjar banderes el 
dia de reflexió que no serveixen per a res i que no van enlloc. L’Ajuntament és la casa de 
tots, si ho volen fer a casa seva cap problema, respecte total, però per favor mantingui 
l’Ajuntament com una institució respectable, com una institució de tots els masnovins. Que 
ha de representar tant els de la més esquerra de tots com els de més a la dreta de tots, al 
centre. A l’independentista com el que no és independentista, al que és més baixet o el 
més alt, a tots els ciutadans del Masnou ha de representar i vostè, senyor alcalde, espero i 
desitjo que així ho faci i, si ho fa, ens trobarà al nostre costat.

A més, perquè crec que, electoralment parlant, és fins i tot desitjable per a nosaltres, per a 
la nostra formació, aquest famós procés s’està desinflant, molts de vosaltres no pensareu 
el  mateix,  però  per  a  nosaltres  s’està  desinflant  com un  globus  que va perdent  l’heli. 
Només cal veure els resultats a l’Ajuntament del Masnou, a les dues últimes votacions que 
hi  ha hagut.  El  9N, el  sí  sí  i  el  sí  no van treure 8.689 vots. A les passades eleccions 
municipals, si sumem CiU, Esquerra i la CUP, van treure 6.336 vots. Això són quasi un 30 
%  menys  de  vots.  Per  tant,  aquest  procés  famós  per  a  nosaltres  s’està  desinflant. 
Nosaltres oferim una altra alternativa, un altre procés, jo ara els explicaré quin és el nostre 
procés i si és el que volen fer, perfecte. El nostre procés, que el compartirem amb vosaltres 
Ple rere Ple, és la gent de Masnou. El nostre procés va amb una data molt significativa. 
L’any  2006  hi  havia  657  persones  desocupades  al  Masnou.  L’abril  del  2015,  1.389 
persones desocupades, el doble de persones desocupades. Aquest és el nostre procés, 
cuidar  dels  nostres  menuts,  generar  activitat  econòmica,  la  gent  gran,  totes  aquelles 
qüestions que hem parlat  abans. Si  us plau,  posem-nos a treballar  en aquest  procés i 
deixem altres processos que s’estan desinflant, que no van enlloc i que només crearan 
frustracions.  Si  vostè,  alcalde,  aposta per  aquesta línia de treball,  més completa,  amb 
altres visions de poble, com és lògic tindran el seu programari, podran comptar amb un 
suport  constructiu,  una  oposició  constructiva  per  part  d’aquests  tres  regidors  que  ara 
prenem possessió. Si no és així, lògicament no podrà ser comptar amb nosaltres. És cert 
que l’aritmètica fa que no calguin, doncs, més vots dels que ja té per assolir una majoria 
estable i que li permeti governar amb certa estabilitat, però sí que és cert que, a vegades, 
hi ha projectes que mereixen el suport de més partits polítics. 

Bé, tot això, lògicament, no ho faré sol. Com us he dit abans estic acompanyat per dos 
grans persones. Una ja gran regidora, que ja ho va demostrar en el seu moment, l’Stella 
Parodi,  i  el  Joan Fontcuberta,  als  quals  desitjo  des  d’aquí  el  major  dels  èxits,  perquè 
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lògicament l’èxit seu serà l’èxit col·lectiu del municipi i, per tant, endavant i força. Tampoc 
seria possible que aquests quatre anys els poguéssim realitzar sense l’ajuda i l’aprovació 
dels membres de Ciutadans del Masnou, que són un grapat ben preparats i amb molta 
il·lusió.  Per  tant,  sense ells  tampoc podríem intentar la  majoria  de les  coses que hem 
comentat  fa  una  estona.  I,  finalment,  tancar  amb els  mateixos  agraïments  a  tots,  per 
acompanyar-nos avui. Espero i desitjo, com deia el meu company Màxim, que Ple rere Ple 
també ens acompanyeu. Avui és un Ple simbòlic, és un Ple especial, és la primera vegada 
que  un  alcalde  d’Esquerra  Republicana  pren  possessió.  La  situació  se  la  mereixia  i 
entenem que hi hagi tanta expectació, però també esperem i desitgem que aquest calor 
que avui estem patint i gaudint a la vegada per l’assistència de tanta gent, es vegi també 
Ple rere Ple.  Crec i  us asseguro que els  propers quatre anys  seran i  prometran força 
activitat. Gràcies.

El Sr. Jaume Oliveras dóna la paraula a la portaveu de la candidatura de Convergència i  
Unió (CiU).

La Sra. Noemí Condeminas

Bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria començar agraint, com no podia ser d’una altra 
manera, a totes les persones que ens varen fer confiança el dia 24 de maig. Avui donem 
suport a la investidura del nou alcalde. Hem començat ja, doncs, acomplint amb el primer 
dels nostres compromisos electorals, que era, se’ns dubte i recollint escrupolosament la 
voluntat democràtica del poble del Masnou, donar suport a la llista més votada. 

El mandat que hem acabat han estat quatre anys no exempts de dificultats, però plens 
d’il·lusió. Hem fet una gestió responsable i realista, amb el Pere Parés al capdavant. Va ser 
valent a l’hora de prendre decisions necessàries i actuar amb honestedat per explicar-ho 
als masnovins i masnovines. Gràcies, Pere, per tot l’esforç i treball. Fruït de tota la feina 
feta i d’haver resultat ser la segona força més votada, ens veiem amb l’empenta i la il·lusió 
de ser novament partícips del  nou govern durant  els  propers quatre anys,  per dotar-lo 
d’estabilitat amb un equip de treball cohesionat i sòlid, i per això hem decidit radicar un 
pacte per al  proper mandat amb els nostres companys de viatge d’Esquerra-Acord pel 
Masnou i MES. Aquest és el resultat de la suma de voluntats i d’un Pla estratègic amb una 
visió de poble compartida,  on hem pogut  encaixar  maneres de fer  diferents,  però amb 
objectius comuns. Dos d’aquests fonamentals per nosaltres: continuar amb la millora de les 
finances,  endegat  ja  en  el  mandat  anterior,  fins  aconseguir  una  òptima  estabilitat 
pressupostària que, en rigor eficàcia, ens permeti millorar i rebaixar l’esforç col·lectiu que 
fins ara havia calgut. I garantir els serveis a les persones i als col·lectius més vulnerables, 
centrant l’acció pressupostària en el manteniment dels ajuts socials,  a les famílies, a la 
infància i a la gent gran. No voldria acabar sense dir que aquest no és només un pacte 
amb visió municipalista, sinó que té un eix compartit, com és la línea estratègica que ha de 
seguir endavant el nostre país. L’única alternativa que ens queda és seguir avançant pel 
camí que tenim traçat i que té com a propera estació les eleccions del 27 de setembre, que 
són l’única sortida per permetre als catalans expressar-se sobre el futur del país. El 9N no 
es pot esborrar ni anul·lar i quedarà com a moment estel·lar en la història democràtica de 
Catalunya.  El  procés  segueix  endavant.  Per  això,  aquest  pacte  és  per  treballar 
conjuntament per la sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, donant suport des 
de l’Ajuntament al Parlament i al president de la Generalitat. El futur polític no el decidirà 
cap tribunal, sinó el poble de Catalunya i volem ser copartícips del treball per aconseguir 
un nou estat català, lliure i sobirà. Gràcies.

El  Sr.  Jaume  Oliveras  dóna  la  paraula  a  la  portaveu  de  la  candidatura  d’Esquerra  
Republicana  de  Catalunya-Acord  pel  Masnou–Moviment  d’Esquerres-Acord  Municipal  
(ERC - AM - MES - AM).

La Sra. Sílvia Folch

Gràcies. Bona tarda a tothom, els que ens acompanyeu en aquesta sala i els que esteu 
seguint aquest acte, tant a Can Malet com des de casa. Primer de tot, voldria expressar el 
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meu agraïment en nom propi i de la formació que represento als 2.843 votants que ens heu 
fet confiança i que ha significat  que Esquerra Republicana-Acord pel Masnou-Moviment 
d’Esquerres hagi estat la llista més votada en les darreres eleccions municipals. Gràcies a 
tots.  Durant  quatre  anys,  els  regidors  d’Esquerra  Republicana-Acord  pel  Masnou  hem 
treballat amb la voluntat de servei. Des de cadascuna de les nostres responsabilitats de 
govern, hem estat al costat dels nostres conciutadans i amb el suport  dels treballadors 
municipals hem encarat projectes, treballant amb rigor i exigència per la feina ben feta. 

Encarem un nou mandat amb una candidatura molt més amplia i oberta. Una candidatura 
amb  voluntat  d’integrar  perfils  diversos  amb  idees  comunes.  Som  dones  i  homes 
d’esquerres, vinculats fortament al municipi, republicans, independentistes, compromesos 
amb la sobirania del nostre país, som la candidatura d’Esquerra Republicana Acord pel 
Masnou–Moviment d’Esquerres, formada per l’Albert Alfaro, en Quim Fàbregas, la Neus 
Tallada,  en Ricard Plana,  jo  mateixa  i  pel  nostre cap de llista  i  ara alcalde en Jaume 
Oliveras. 

Una candidatura que engloba persones qualificades i preparades per governar i un projecte 
per al qual la gent del Masnou, en contra del que pronosticaven en aquesta mateixa sala 
ara fa quatre anys, ens ha atorgat la seva confiança. Nosaltres els la retornarem governant 
el municipi. I ho farem d’acord amb els reptes que ens hem marcat pels propers quatre 
anys, basats en els següents eixos. 

La cohesió  social,  fent  un pas endavant  en les  actuacions assistencials  cap a  un Pla 
d’acció social,  que eviti  l’exclusió de la població en situació de risc. Amb mesures que 
facilitin l’accés per a tothom als serveis públics. La promoció, tant econòmica amb suport a 
l’emprenedoria i el comerç local i els nous plans i formació ocupacional, com del municipi a 
nivell turístic, amb una oferta turística i cultural del projecte “Terra de Mar”. El manteniment 
i  l’espai  públic,  amb mesures  prioritàries  en  l’àmbit  com a  ajuts  per  a  la  rehabilitació 
d’habitatges. Un pla d’estalvi energètic municipal o la finalització de grans projectes com 
Vallmora  o  el  Poliesportiu.  La  cultura,  que  ha  d’esdevenir  un  dels  motors  del  nostre 
municipi, amb la programació de l’espai escènic Ca n’Humet, l’aposta pels creadors locals i 
el suport a la cultura i a les festes populars. Així com la xarxa d’equipaments de proximitat 
que culminarà en la construcció d’un eix cívic i cultural. La modernització, fent una aposta 
ferma per nous canals de comunicació i participació de la ciutadania, avançant cap a una 
finestreta  única,  posant  en  relleu  el  valor  humà  dels  nostres  empleats  públics,  amb 
formació,  tecnificació.  Fet que serà clau per a una millor  gestió de l’acció municipal.  I, 
finalment, amb la participació activa en el procés de la construcció de la república catalana. 
Uns eixos i uns reptes que per als quals treballarem des d’un govern estable, doncs ens 
satisfà  comunicar  que  hem  assolit  un  acord  amb  Convergència  i  Unió,  que  ens  ho 
permetrà. Moltes gràcies.

I  no  només això  sinó que des d’aquí  m’ofereixo  com a portaveu municipal  d’Esquerra 
Republicana-Acord  pel  Masnou-Moviments  d’Esquerres,  a  treballar  amb  la  màxima 
col·laboració amb la resta de grups municipals per arribar a acords encara més amplis que 
ens permetin tirar endavant els projectes del municipi. El meu agraïment, doncs, a tots els 
que ho heu fet possible, ens farem dignes d’aquesta confiança. Felicitacions, nou alcalde.

El Sr. Jaume Oliveras

Bona tarda. Em plau donar-vos de nou la benvinguda en aquest Ple de constitució del nou 
Ajuntament, avui 13 de juny de l’any 2015. Tant els qui sou en aquesta sala consistorial 
com els que seguiu la retransmissió des de Can Malet o bé des de la xarxa, des de les 
vostres cases. Gràcies, regidors i regidores, per la confiança que m’heu donat en aquest 
Ple d’avui. Gràcies als que m’heu donat suport. Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
pel  Masnou-Mes-Moviment  d’Esquerres.  Gràcies  als  regidors  de  Convergència  i  Unió. 
Gràcies  a  la  resta  del  consistori  per  exercir  avui  el  deure  democràtic  com  a  dignes 
representants que sou de la voluntat popular del nostre municipi. 
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Primer de tot,  vull  agrair  als  treballadors  i  treballadores  municipals  la  feina feta durant 
aquests quatre anys, la vostra col·laboració i esforç ens han permès tirar endavant molts 
projectes. La vostra professionalitat ens permetrà continuar treballant conjuntament aquest 
nou mandat fins que arribem al maig de l’any 2019. També a tots els regidors i regidores 
que avui heu finalitzat el vostre mandat i no continueu. A tots i totes els que heu estat tant a 
l’oposició com al govern. Amb els que hem compartit moltes hores de treball, de debat i de 
tirar  projectes en comú. També la que ha estat,  bona part  d’aquest  mandat,  secretària 
d’aquest Ajuntament, la senyora Celia Alcalà, també la interventora, Leonor Martínez, i la 
cap de gabinet,  Joana Parés.  També vull  agrair  la  tasca del  secretari  i  la  interventora 
actuals. I des del respecte a la seva tasca professional,  vull  expressar la necessitat de 
col·laboració amb ells en aquest mandat que iniciem ara. 

A tots els veïns i veïnes i especialment a les entitats de la vila, amb qui hem compartit i 
treballat molts projectes, als quals estic molt agraït. En qui sempre he trobat col·laboració i 
suport, especialment amb les responsabilitats que he tingut fins ara en el govern municipal, 
continuarem treballant junts. Agraeixo també la presencia dels anteriors alcaldes, en Josep 
Azuara, l’Eduard Gisbert, gràcies pel teu suport, i molt especialment a la persona que ha 
estat el meu alcalde durant aquests quatre anys, en Pere Parés. En el Ple d’investidura de 
fa quatre anys, ja vaig dir que en Pere i jo teníem dues coses en comú, a més de l’edat: ser 
fills  del  Masnou  i  estimar-nos  aquest  poble.  Han  estat  quatre  anys  intensos  de 
col·laboració,  en els  quals  he intentat  aportar  el  meu sentit  institucional  del  càrrec i  el 
suport a la figura de l’alcalde. Gràcies per tot, Pere. Per tots els moments bons i no tan 
bons que hem passat junts. Tindràs sempre les portes obertes i necessitarem tots plegats 
la teva aportació com a exalcalde i ciutadà de la vila del Masnou. 

També gràcies als regidors i regidores del meu Grup, especialment amb aquells que hem 
compartit  el  govern  aquests  quatre  anys.  En  Quim,  amb  qui  portem  anys  i  anys  de 
militància comuna i ininterrompuda. I la Sílvia, que ens ha demostrat aquests quatre anys 
el seu valor, treball, compromís i capacitat. A tots els membres de la candidatura, els que 
heu col·laborat especialment aquests darrers mesos, en aquest procés electoral que ens 
ha permès esdevenir la primera força política de la vila. Gràcies als 2.843 votants que ens 
heu donat la confiança. I, finalment, a tota la meva família, als familiars que ja no hi són, als 
meus  avis  i  el  meu germà,  als  meus  pares,  als  meus  fills,  l’Aina  i  en  Jaume,  i  molt  
especialment a la Rosalia,  amb qui ho comparteixo tot, campanya electoral  inclosa.  No 
només un projecte personal, sinó també col·lectiu. Aquell que va més enllà de les alberes, 
del  nostre  mar  i  del  riu  Sénia,  com diu  el  poeta  una  pàtria  tan  petita  que  la  somnio 
completa. 

La  voluntat  popular  del  24  de  maig  s’ha  expressat  en  la  composició  del  nou  plenari 
municipal, diversa, àmplia i representativa de les diferents sensibilitats polítiques existents 
a la nostra vila. La participació malgrat que encara és insuficient, ha augmentat respecte 
les passades eleccions municipals i han disminuït els vots en blanc. Hem de continuar el 
camí de recuperació de la confiança política per part de la ciutadania, encara ens queda 
molt recorregut. El meu compromís serà mantenir una bona relació personal i política amb 
tothom. I des del nou Govern municipal sempre arribar als màxims acords possibles. Hem 
arribat a un acord entre dues forces polítiques, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
pel Masnou-Mes i Convergència i Unió, amb qui hem compartit quatre anys de govern i ara 
en  compartirem  quatre  més.  Vull  agrair-vos  la  vostra  confiança  i  suport  i  totes  les 
complicitats que hem anat teixint durant aquests quatre anys. Compartim a nivell nacional, 
també, un mateix objectiu, la independència del nostre poble. Per això, també, he volgut 
obrir aquest acord a la Candidatura d’Unitat Popular. No ha estat possible, però estarem 
oberts a tots els punts de col·laboració i acords amb tot allò que ens uneix. La millora del 
nostre municipi,  la  justícia  social  i  la  voluntat  d’independència  del  nostre país.  Reitero, 
també, la voluntat d’arribar a acords institucionals amb tota la resta de forces polítiques 
d’aquest consistori. Hem passat quatre anys on la crisi econòmica ha colpejat la nostra 
societat.  Les  polítiques  neoliberals  han  estat  letals  per  a  la  nostra  societat.  La 
irresponsabilitat d’uns ha portat el patiment de molts. És el moment de fer un esforç més 
per anar capgirant aquesta situació. El Masnou és un municipi  amb una taxa d’atur de 
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l’11,27 %, però en situacions de precarietat laboral i també de risc d’exclusió social hem de 
capgirar la situació. 

En aquest mandat s’ha fet un esforç incrementant el pressupost dels ajuts socials, els ajuts 
a l’escolarització, el material i menjadors escolars, els lots d’emergència social. I en aquest 
mandat hem de continuar amb el suport a mesures de cohesió i contra l’exclusió social i, 
especialment, a la lluita contra l’atur que ha d’esdevenir  un dels objectius d’aquest nou 
Govern municipal. L’Ajuntament del Masnou té dificultats i limitacions pressupostàries, però 
la reducció de l’endeutament municipal del 87 % al 50 % aproximadament fa que estiguem 
amb bona disposició per donar una empenta a la inversió necessària per millorar el nostre 
municipi. 

També tenim la limitació de la llei  anomenada LARSAL, feta pel Govern central  contra 
l’autonomia local, que ha estat nefasta i un malson per als ajuntaments. Espero que aviat la 
deixem enrere, aquesta llei i unes quantes coses més. El nou país s’ha de construir molt 
especialment des de i amb els ajuntaments. Parlem de la crisi econòmica, però també de la 
crisi  política,  de confiança amb el  sistema democràtic.  Cal  recuperar la  confiança amb 
treball,  proximitat i més participació. Com diu el filòsof Daniel  Innerarity,  davant la mala 
política s’ha de fer bona política, davant dels mals partits millors partits. L’antipolítica no és 
la solució o, com deia Joan Fuster, la política la fas o te la fan. 

Hem fet ja un nou acord de govern amb uns objectius i un programa per tirar endavant, que 
també voldrem compartir al màxim amb la resta de grups. La nostra acció de govern es 
basarà en sis eixos: la cohesió social, la promoció de l’activitat econòmica, l’espai públic de 
cultura, la modernització i el compromís cap a la sobirania. L’organització de l’Ajuntament 
es basarà  en tres  grans àrees:  l’Àrea  de Territori,  Comunitat  i  Persones i  els  Serveis 
Generals.  La  Participació  Ciutadana  serà  un  àmbit  que  portarà  directament  l’alcalde. 
Tirarem endavant el consell de la vila, elaborarem el pla d’actuació municipal i continuarem 
aplicant les mesures de transparència. Pel que fa a Promoció Econòmica, amb regidors 
delegats, també dependrà directament d’alcaldia. Tenim un problema que volem compartir 
amb tothom a través del Pla d’Actuació Municipal amb mesures vinculades als grans reptes 
que té el nostre municipi. Un Pla d’Acció Municipal que freni l’exclusió social, el suport a la 
gent gran, especialment la que té situacions de dependència. Les polítiques d’igualtat, les 
polítiques d’habitatge, potenciar les activitats dels joves i la seva formació, el suport a la 
comunitat educativa del Masnou i a la pràctica esportiva. Millorar la convivència en l’espai 
públic amb els animals domèstics, continuar amb la promoció de l’emprenedoria amb la 
Casa del Marquès, amb especial atenció als joves emprenedors, el suport al comerç de 
proximitat,  la promoció turística del municipi  a partir  de la  nova Oficina de Turisme. El 
foment de l’ocupació i la formació com a eix fonamental de l’acció de govern. L’impuls a la 
modernització i a l’administració electrònica. L’oficina de contractació i compres. Posar en 
valor  els  empleats  públics  d’aquest  Ajuntament.  Les  millores  en  la  comunicació,  els 
equipaments de proximitat, potenciar el equipaments culturals, la recuperació del teatre del 
Casino, continuar amb la programació cultural i la recuperació del nostre patrimoni amb el 
projecte El Masnou. Terra de Mar. Un pla d’estalvi energètic, convertir alguns carrers per a 
vianants i millores en l’aparcament. La millora de l’espai públic amb un pla de xoc pel que 
fa a les voreres i els carrers, la neteja i el manteniment i un pla d’inversions que voldrem 
compartir amb el màxim de grups municipals. 

Avui,  també, vull  recordar a tots els que han estat regidors d’Esquerra Republicana de 
Catalunya en aquest consistori des del 1979 i, especialment, a l’amic Joan Fàbregas que 
sempre en els moments difícils  vaig tenir al meu costat.  Però també vull  recordar i  fer 
memòria per a aquells més oblidats, la gent d’esquerra, la gent d’esquerra que va portar la 
república l’any 1931, a tots, el nostre record i homenatge. Recuperem un llegat històric, 
l’esquerra retorna a l’alcaldia del Masnou. A tots ells, a l’alcalde exiliat Tomàs Ferrer i a tots 
els represaliats per la llibertat. Voldria recordar unes paraules del Ple celebrat l’abril  de 
1931 pel regidor republicà més votat, Jaume Ixart, diu el llibre d’actes: “Amb unes paraules 
sentides i vibrants dient-nos que en aquests moments tenia una gran satisfacció per la 
cordialitat amb què es portaven tots els presents, cordialitat que desitjava que s’allargués 
per treballar pel bé del poble i a favor de la república”. Cordialitat amb els grups municipals, 
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cordialitat entre els veïns i veïnes del Masnou i república, la república catalana símbol de la 
llibertat, la república que vindrà, la república de les dones i els homes lliures basada en els 
valors de la llibertat, la igualtat i la fraternitat.

I permeteu-me que, personalment, us manifesti que m’honora reprendre aquest fil de la 
història  i  esdevenir  també,  el  seixanta-tres alcalde del  Masnou.  Després de trenta-cinc 
anys  de  militància  política,  a  l’esquerra  independentista,  de bons  moments  i  moments 
difícils,  d’haver  conegut  el  cel  i  l’infern,  d’haver  exercit  moltes  responsabilitats,  avui 
exerceixo la més important de totes, la d’alcalde del Masnou. El poble on he nascut, el 
poble dels meus avantpassats, de la meva família, dels meus fills, el poble que construïm 
dia a dia i per al qual volem un futur millor. I també el país, aquell país, com deia Josep Pla, 
el meu país és aquell on quan dic bon dia em responen: sí, sembla que fa bon dia. Tinc un 
compromís com a alcalde  amb el  Masnou,  un compromís que també és  col·lectiu,  un 
compromís  que  es  basarà  en  la  dedicació  i  la  responsabilitat.  Puc  aportar  la  meva 
experiència institucional, el coneixement del municipi i la feina feta al llarg d’aquests anys. 
Exerciré aquest càrrec amb rigor, amb responsabilitat, diàleg i proximitat i, sobretot, amb 
treball.  Treballar  per  millorar  el  present  i  posar  la  mirada en el  futur,  un  Masnou més 
cohesionat i més just, que combini la identitat amb la modernitat. Un Masnou amb qualitat 
de vida que ens faci sentir orgullosos a tots plegats de compartir el fet que tots som veïns i 
veïnes, que tots som ciutadans i ciutadanes. Gràcies a tots els que heu seguit aquest Ple, 
gràcies a tots els regidors i regidores d’aquest consistori, fem-nos dignes tots plegats de la 
voluntat popular que avui representem. Moltes gràcies.

L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,  estenc aquesta acta i la  
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb mi.

[Firma01-01] [Firma02-01]

Codi de verificació electrònic: 8119c3e7-0f50-482d-8187-f7c71c82e8a6
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