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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents. 
 
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 17 de novembre i 
del 22 de desembre de 2016 
 
S’aproven les actes dels plens ordinaris del 17 de novembre i del 22 de desembre de 
2016 per unanimitat, sense introduir-hi esmenes.  
 
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents: 
 
ALCALDIA 

 Gener 2017: El butlletí El Masnou Viu passa a ser mensual.  
 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 Gener 2017: Lliurament dels vals de la campanya “Queda’t” i premi d’aparadors. 
 

TURISME 

 Gener 2017: Enquesta sobre el turisme al municipi.  
 

SERVEIS GENERALS 

 Gener 2017: El dijous 26 de gener, l’Ajuntament del Masnou va rebre, en el Congrés 
Digital, el 2n premi d’Administració Oberta en la categoria de 20.001 a 50.000 
habitants en reconeixement a la implantació i l’ús dels serveis d’administració 
electrònica. El va rebre la regidora de Serveis Generals, Sílvia Folch. 

 
SEGURETAT CIUTADANA 

 Gener 2017: El passat dijous 19 de febrer la seu de la Policia Local va patir un incendi, 
que va cremar els arbustos de la tanca de les instal·lacions i, pel fort vent que hi havia 
en aquells moments, les flames van afectar dos vehicles en dipòsit. El foc va ser 
apagat per la Policia Local. 

 
CULTURA 

 Gener 2017: Carters i patges reials. Cavalcada de Reis. Inauguració de l’exposició 
“Més enllà de Mauthausen. Francesc Boix fotògraf”. 

 
BIBLIOTECA 

 Gener 2017: Club de lectors intrèpids. Club de lectura. Aula d’estudi nocturna. Hora 
del conte. Tertúlia literària. 

 
ACTIVITATS DE LES ENTITATS 

 Gener 2017: Cor Scandicus, segon concert del cicle Música+Cultura=el Masnou. 
 
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET 

 Gener 2017: Circ d’hivern, organitzat per Lacam i Coop de Circ. 
 
ESPORTS 

 Desembre 2016: 37a Sant Silvestre 
 
HABITATGE 

 Gener 2017: Renovació dels ajuts al pagament del lloguer. 
 
SALUT PÚBLICA i CONSUM 

 Gener 2017: Disponible la Guia de la salut 2017. 
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MOBILITAT I VIA PÚBLICA 

 Gener 2017: Finalitzades les obres d’asfaltat de diversos carrers del Masnou, com 
l’avinguda Joan XXIII, en el tram comprès entre el carrer Guilleries i el pont de 
l’autopista, també entre el carrer St. Miquel i la plaça Onze de Setembre, i els 
d’Almeria i d’Urgell. També el carrer de Vila Jardí. Queden pendents només les 
tasques de senyalització horitzontal. 

 
MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE 

 Desembre 2016: Canvi d’aspecte del mur de l’Escola Ocata. 
 

 Gener 2017: Recollida d’arbres de Nadal. A causa del temporal de vent del cap de 
setmana del 21 i 22 de gener, que ha patit el litoral català, les platges de la vila han 
quedat malmeses, a la platja d’Ocata, en direcció a Premià. El mar ha engolit una gran 
quantitat de sorra, a l’última guingueta ha arrossegat tota la infraestructura de la 
instal·lació, com les escomeses. Les onades, que van arribar a més de 5 metres 
d’alçada, han colpejat l’escullera i han provocat petits desplaçaments que afecten el 
passeig Marítim. També es van fer malbé els taulons de fusta de les diverses 
plataformes entre la riera de Teià i Premià. 

 
URBANISME I ACTIVITATS i PROJECTES I OBRES 

 Desembre 2016: L’Ajuntament finalitza l’any 2016 amb l’aprovació de diverses 
intervencions per a la millora de l’espai públic, com ara la reurbanització del carrer del 
doctor Agell; la urbanització del tram del carrer de Roger de Flor; les reurbanitzacions 
dels jardins de Can Malet; l’ampliació dels correcans dels Pinetons i dels jardins del 
Mil·lenari i la construcció de tres de nous; la reordenació viària del carrer Joan Carles I 
i de l’espai lliure de l’hivernacle; el projecte del parc infantil de Vallmora; la casa dels 
Masovers i del Club Deportiu Masnou. 

 
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
El secretari general dona compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 2.068, de data 15 de desembre de 2016, al número 2.194, de data 30 de 
desembre de 2016. I del número 1, de data 2 de gener de 2017, al número 45, de data 19 

de gener de 2017. 
 

Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 
4. Donar compte de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2016 
 
La Sra. Sílvia Folch llegeix la proposta següent: 
 
“Únic. Donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del Padró 
municipal referida a 1 de gener de 2016, amb efectes des del 31 de desembre de 2016, 
que ha estat comunicada per la Delegació Provincial del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) a Barcelona en data 22 de novembre de 2016. 
  
La xifra oficial de població al Masnou és 23.119 habitants.  
 
Aquesta xifra ha estat elevada al Govern d’Espanya per l’INE i publicada en el BOE 
número 88616, de 17 de desembre de 2016, dins del resum provincial i per comunitats 
autònomes contingut en el Reial Decret 636/2016, de 2 de desembre, pel qual es 
declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal 
referides a 1 de gener de 2016.” 
  
Resultat: El Ple en resta assabentat. 
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5. Aprovació inicial del Codi de bon govern i transparència municipal de 
l'Ajuntament del Masnou 
 
El Sr. Jaume Oliveras presenta aquest punt tot explicant: 
 
Portem a aprovació inicial aquest Codi de bon govern i transparència. En aquest mandat 
sabeu que ja entra des del desembre de 2014 que es va aprovar per part del Parlament 
de Catalunya la Llei de transparència al desembre de 2014, com he dit i, per tant, ja hi ha 
alguns ajuntaments que s’han dotat d’aquest instrument, vinculat a aquesta Llei de 
transparència: el Codi de bon govern i transparència. Per tant, avui ens afegiríem a 
aquest conjunt d’ajuntaments, tot just ara també la mateixa Federació de Municipis de 
Catalunya, doncs, ha tret un text genèric per als ajuntaments.  
 
Portem a aprovació aquesta aprovació inicial perquè tal com hem fet un debats en 
aquests darrers mesos, és un element que està en sintonia amb el Pla d’Actuació 
Municipal, concretament en la línia 17 de comunicació i transparència, en el mateix Pla de 
Participació Ciutadana, aprovat per aquest plenari, 2015-2019.  
 
En aquests moments, també dins l’Ajuntament, hi ha una comissió tècnica que n’està 
duent a terme tota l’aplicació, amb tota la complexitat que té d’aquesta legislació nova 
sobre transparència.  
 
El juny de 2016, es va aprovar una Comissió de Textos Normatius, amb comissió 
específica a proposta del Grup d’ICV. Aquesta comissió s’ha reunit, hem fet tres sessions 
conjuntament amb l’altre punt que després veurem, que és el tema de la Sindicatura 
Municipal de Greuges. I en aquests moments s’han presentat en aquest text tres 
esmenes per part del PSC, que en queda una de viva per aquest Ple, que després 
comentarem, i 11 esmenes per part del Grup d’ICV, també totes transaccionades o 
acordades conjuntament amb el text que portem avui.  
 
El text que portem avui, com he dit, són dos grans àmbits que abasta el bon govern i la 
transparència en tot el que són la sèrie de principis ètics que han de regir qualsevol 
govern de l’Administració pública, el criteri d’imparcialitat, de justícia, de proporcionalitat, 
professionalitat, integritat, coherència, modernització, credibilitat, accessibilitat, obertura, 
dedicació al servei públic, facilitar també el control extern i també un conjunt de mesures 
per millorar la gestió i la qualitat democràtica del nostre Ajuntament, i també un àmbit 
vinculat a la transparència, amb mesures vinculades en l’exercici del càrrecs públics del 
conjunt dels càrrecs, regidors i altres comandaments de l’Ajuntament, el foment de la 
democràcia participativa. Cal recordar que també tenim vigent, des de l’anterior mandat, 
un reglament de participació ciutadana i, com he comentat abans, en aquest mandat hem 
tornat a aprovar un nou Pla de Participació Ciutadana 2015-2019 i també millores per la 
transparència i una comissió municipal de seguiment d’aquest Codi de bon govern.  
 
Aquesta és la proposta que portem a aprovació inicial i, per tant, si els sembla ara 
iniciaríem el debat. Crec recordar que hi ha una esmena presentada per part del Grup 
Socialista. Senyor Suñé, té la paraula. 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Atès que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, estableix en el seu article 55.3 que els ens locals han d’elaborar un 
codi de conducta de llurs alts càrrecs. 
 
Atesa la voluntat d’aquest Equip de Govern. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia. 
 
Vist el text “Codi de bon govern i transparència municipal de l’Ajuntament del Masnou” 
que s’adjunta a aquest expedient.  
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Codi de bon govern i transparència municipal de 
l’Ajuntament del Masnou, amb el text que consta en document annex. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text del Codi, a fi que s’hi 
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la 
publicació “El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini 
d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de 
l’anunci al BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar a la Secretaria de l’Ajuntament del Masnou, situat en el 
passatge Prat de la Riba núm. 1, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de 
8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, del Codi de bon govern i transparència municipal de 
l'Ajuntament del Masnou, que ara s’aproven inicialment quedaran aprovades 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva 
publicació íntegra al BOPB i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. Un extracte 
d’aquest anunci es publicarà al DOGC.” 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup presenta en aquest acte una única esmena 
que pretén incorporar un nou principi general a l’apartat número 3 i que hauria de ser 
disposat en el primer lloc, en entendre que és la base de la resta de principis. L’esmena 
diu així: 
 

• Principi de legalitat 
Els membres de la Corporació estan subjectes a la Llei. D’aquesta forma, totes les 
actuacions i decisions tindran com a base el més estricte compliment de la legalitat, tal 
com es van comprometre en assolir el càrrec. Especialment, caldrà complir el que 
estableix la Constitució espanyola i les lleis que se’n deriven, en tant que garanteix el 
principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat 
de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la 
seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics. 

 
Aquesta és l’esmena. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Li proposaríem una transacció, que és situar-ho com un conjunt de 
principis que abans he esmentat sinó a la mateixa introducció previ als principis ja hi ha 
un paràgraf que parla sobre l’ordenament jurídic i, per tant, introduir-ho en aquest 
paràgraf abans de començar a esmentar els diferents principis. Així mateix, d’acord amb 
el principi de legalitat, executaran l’exercici de les seves funcions amb els principis fixats 
en l’ordenament jurídic en vigor. Seria introduir aquest concepte de principi de legalitat en 
aquesta introducció al que són els punts, diguem-ne, vinculats al Codi de bon govern 
local.  
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El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup entén que, tot i estar transaccionada, s’agafa 
l’esperit del que volem. Per tant, acceptem la proposta i retirem la nostra esmena.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, no quedaria cap esmena i entraríem en el torn d’intervencions. 
Senyor de las Heras.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, bona nit, gràcies senyor alcalde. Nosaltres, ja li avanço que ens abstindrem en 
l’aprovació del codi de bones pràctiques; no perquè estiguin malament els principis que 
se’n deriven, sinó perquè són reiteratius de tantes i tantes normes i de tantes i tantes 
actuacions que ja es pressuposen a tota la gent que estem aquí, no des d’ara, sinó des 
de fa molts anys.  
 
Aquest codi s’aprofita, com diu en el seu text, com un espai estratègic. Jo trobo, no sé si 
és un espai estratègic o no, o sigui, llegiré una mica quatre coses.  
 
Diu, sobre els principis del bon govern local: principi d’imparcialitat, independència i 
objectivitat, això ja ho tenim o ja ho hem de tenir i si no ho tinguéssim malament, a 
aquestes alçades; principi de justícia, igualtat de no discriminació, respecte; torno a 
reiterar-me en el que acabo de dir; principi de proporcionalitat i responsabilitat social. És 
que això ja ho tenim des de fa molts, molts mandats, etc.  
 
També, dins aquest Codi es parla d’altres temes que ja estan degudament regulats, 
retribucions d’alts càrrecs, aquí s’entén les retribucions de l’Equip de Govern i dels 
regidors. Es publicaran les retribucions íntegres, és que això ja es fa. Ja les tenim 
publicades, a més, és una normativa i com a normes de conductes generals voldria llegir 
dos o tres que es deriven del codi: tractar totes les persones amb les quals es relacionin 
amb respecte i amb consideració, especialment sense cap tipus de discriminació, etc.  
 
No entraré més a fons, el poden llegir tots vostès, està disponible, però entenc que amb 
aquest Codi de bones pràctiques no avancem amb res d’especial. Potser, dins els codis 
de bones pràctiques i en temes que on sí que podríem avançar és a fer-nos una auto 
limitació, quant als ciutadans que estem temporalment a la política, per ajudar o per 
col·laborar des dels nostres ideals diferents i limitar els nostres temps d’estada en els 
espais públics, i més en municipis petits com és el cas del Masnou.  
 
Jo crec que seria lògic incorporar com una bona pràctica, limitar, per exemple a un 
nombre de mandats determinat, la presència, doncs, de tots nosaltres i els que vinguin 
després, incorporar-ho com un codi de bones pràctiques, encara que no sigui imperatiu 
sinó ser una norma de sanitat i neteja política. Aquest tema no s’ha tocat. Tot el que 
s’està tocant són temes que ja estan tractats, majoritàriament, són temes del dia a dia de 
tots nosaltres i crec que amb aquest codi no s’avança especialment en cap sentit. Gràcies 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, senyor Suñé.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Manifestem la voluntat de votar-hi a favor. Jo, en tot cas, 
em permetré la llibertat de contradir el company que m’ha precedit. Jo crec que no hi ha 
prou codis ni prou reiteració, vista l’actitud i comportament d’alguns polítics a la vida 
actual. De tots els partits, del meu, d’altres; per tant, jo crec que l’exigència moral ha 
d’estar a l’ordre del dia en tots els àmbits.  
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El nostre Grup vol reconèixer l’esforç per integrar el màxim possible d’emenes, tant a la 
Comissió de Textos Normatius com fins, a la darrera hora, amb la incorporació 
transversal del principi de legalitat per evitar equívocs respecte a la jerarquia normativa 
de les lleis. 
 
Sense cap mena de dubte, el resultat és un document força complet que estableix el 
marc en què ha de basar-se la gestió pública i el comportament ètic dels càrrecs de 
l’Ajuntament del Masnou. Objectivitat, justícia, no discriminació, respecte, integritat, 
honradesa, retiment de comptes i exemplaritat. Més que paraules, han de ser el camí pel 
qual nosaltres, els polítics del Masnou, actuem. Aprofitem també per demanar al Govern 
agilitat en la creació de la Comissió d’Ètica prevista en el Codi i que entenem com a 
fonamental. Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem a favor de la proposta. Una proposta que, 
volem recordar, neix d’una moció que va presentar el nostre Grup i que, com recordava 
l’alcalde, va ser aprovada en el Ple del mes de juny de l’any passat.  
 
Creiem que la proposta final de Codi que avui aprovarem és una molt bona proposta de 
Codi de bon govern i transparència municipal. Aquest Codi, que una de les nostres 
esmenes defineix com a un estatut per als regidors i regidores del Masnou, incorpora la 
pràctica totalitat de les esmenes que nosaltres hem presentat; primer, durant els treballs 
de la Comissió que va redactar la proposta inicial, i ara, en el tràmit de la Comissió 
Informativa. 
 
En el cas del preàmbul, volem ressaltar les modificacions que, entre d’altres aspectes, fan 
referència al paper essencial que hem de jugar tots els càrrecs públics locals, tan si 
estem al Govern com a l’oposició, en el funcionament del sistema democràtic, i posem 
èmfasi en la necessitat “que consolidem pautes de comportament per fer possible una 
ètica pública comuna que eviti la mala gestió, desterri possibles actuacions corruptes i 
serveixi per generalitzar les bones pràctiques”. 
 
Però nosaltres donem més importància a les esmenes que s’han incorporat i que han 
servit per modificar l’articulat inicial, entre les quals en destaquem unes quantes: 
 

 La que estableix que “les persones subjectes a aquest codi hem d’ajustar la gestió dels 
interessos públics i el desenvolupament de la democràcia participativa a la realització 
efectiva del govern obert i els seus principis de transparència, participació i col·laboració 
ciutadana, i hem de promoure el respecte als drets fonamentals i a les llibertats 
públiques a partir dels valors i principis democràtics”. 
 

 La que permet incorporar el principi d’inclusió social, tolerància, diversitat i respecte al 
medi ambient i al territori. 

 

 La que afegeix un seguit de normes de conducta que haurem de complir els càrrecs 
electes, com ara:  
 

- Basar la nostra actuació en la lleialtat institucional, la informació i la transparència. 
- Procurar arribar a consensos en els assumptes de major rellevància; que haurem 

de retre comptes de les nostres activitats relacionades amb el nostre càrrec i 
responsabilitats municipals. 

- Respondre davant la ciutadania i atendre les seves demandes d'informació. 
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- Potenciar els instruments necessaris per garantir la participació i cooperació 
ciutadana en el disseny de les polítiques públiques i en la seva avaluació. 

- Respectar la voluntat de la ciutadania, actuar amb lleialtat política i 
comprometre’ns a assumir el Codi de conducta política en relació amb el 
transfuguisme en les corporacions locals. 

- I la que determina que haurem de fomentar la creació d'instruments de control i 
seguiment de la contractació pública per garantir als operadors econòmics un 
tracte igualitari i no discriminatori i un procediment basat en la transparència, així 
com en la introducció de criteris de responsabilitat social en els contractes. 
 

I, també, hem destacar les esmenes que obliguen el govern municipal: 
- A millorar l’actual procediment de Queixes i suggeriments. 
- A redactar una carta de drets i deures de la ciutadania. 
- A col·laborar amb les institucions de defensa de la ciutadania. 
- A que les entitats ciutadanes reconegudes d’interès local puguin sol·licitar a 

l’Ajuntament que es duguin a terme activitats d’interès públic. 
- A que la participació ciutadana 2.0 sigui accessible, plural, representativa, activa i 

oberta, que facilitarà la igualtat d'oportunitats i integració de tots els sectors de la 
població. 

- A que s'explori el desenvolupament d'un procediment de mediació, presencial o 
electrònic, per a la resolució de conflictes. 

- I a que, a més de les xarxes i vies d'informació i comunicació institucionals, els i 
les electes i directius públics locals tindrem preferiblement presència a les xarxes 
socials per oferir una major transparència i un millor servei públic a la ciutadania. 

 
És per tot això que reitero el nostre vot favorable a la proposta i, a la vegada, vull deixar 
constància del reconeixement i agraïment del nostre grup per l’esforç i la voluntat 
manifestada pel Govern, i més concretament per l’alcalde del Masnou, que ha fet possible 
aquest acord, del qual ens felicitem. I lamentem l’abstenció del PP, i ho lamentem 
sincerament una abstenció amb arguments que “ja ho estem fent” i que crec, 
sincerament, que no ho ha aconseguit, i més quan ha dit que no s’avança especialment 
amb aquest codi, ha fet referència a la necessitat d’imposar alguns aspectes de bones 
pràctiques, però no ha fet absolutament res per millorar la proposta que avui portem a 
aprovació. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Continuaríem. Doncs, per tancar les intervencions jo mateix. Vull agrair la 
col·laboració que hi ha hagut per part de tots els grups municipals, tant en les sessions de 
la Comissió de Textos Normatius com la darrera Comissió Informativa, que va permetre, 
doncs, fer el dictamen per portar aquest punt avui a aprovació al Ple.  
 
Feta aquesta aprovació inicial, vull agrair-vos, als que hi votareu favorablement, i també, 
doncs, la col·laboració de la resta de grups, perquè avui podem fer aquest pas endavant.  
 
Evidentment, en moltes coses d’aquestes, que surt en aquest codi, que estan recollides 
en altres instruments que té l’Ajuntament, però com diu la paraula és un codi. Un codi 
també és un recull de diferents aspectes que estan recollits sectorialment, que és 
agrupar-los per visualitzar una mica tots els drets i deures que tenim els càrrecs electes 
en la relació amb la ciutadania.  
 
També és una obligació el que fem, és una obligació que emana de la pròpia llei 
aprovada pel Parlament de Catalunya, de transparència, i també felicitar-nos; tot i que ja 
hi ha alguns ajuntaments, jo crec que som del primer paquet d’ajuntaments que ja tira 
endavant aquesta aprovació d’aquest codi de bon govern i transparència. I que, 
evidentment, un cop sigui vigent ens posarem ja a treballar per a aquesta comissió de 
seguiment. Doncs, si els sembla passaríem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció. 
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Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2 
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) s'abstenen. 
 
6. Crear la Sindicatura Municipal de Greuges del Masnou i aprovar-ne inicialment el 
reglament 
 
El Sr. Jaume Oliveras presenta aquest punt tot explicant: 
 
Faríem el mateix avui: l’aprovació inicial d’aquest nou instrument de defensa dels 
interessos de la ciutadania davant l’Administració, que ens dotaríem aquí al municipi del 
Masnou.  
 
També, com he dit abans en l’anterior punt, és un tema previst en el Pla d’Actuació 
Municipal en la seva línia 18, participació ciutadana, convivència veïnal i associacionisme.  
 
Vull recordar que és un tema que, com diu l’exposició de motius, es va intentar en algun 
altre consistori, però que en l’anterior mandat va sortir en els debats del Pla de 
Participació Ciutadana 2011-2015, que es va ajornar per a un altre mandat i, evidentment, 
el que hem fet és recollir-ho també en aquest Pla de Participació Ciutadana 2015-2019, 
per posar-ho sobre la taula avui en aquesta aprovació inicial.  
 
Era un compromís ferm que teníem com a Govern municipal. També ve a partir de, com 
s’ha dit abans, jo mateix i el mateix Màxim Fàbregas ho ha comentat, a partir d’aquesta 
Comissió de Textos Normatius que, evidentment, veurà aviat nous textos normatius que 
està preparant el Govern i que haurem de debatre, com per exemple l’ordenança de 
convivència i civisme, que ben aviat esperem poder-la portar a debatre en aquesta 
Comissió de Textos Normatius. També van ser tres sessions, primer hem fet el debat 
conjunt d’aquests dos textos, perquè són dos elements que van en la mateixa direcció.  
 
També vull dir que en aquest procés hem tingut una reunió amb el fòrum de síndics 
locals, que ens va visitar aquí al Masnou. També vull dir que en aquests moments no hi 
ha cap esmena viva en aquest plenari, ja s’han acceptat unes esmenes i s’han retirat, la 
majoria s’han acceptat o transaccionat. Crec recordar que hi havia 17 esmenes per part 
de la CUP, 17 esmenes també per part d’ICV i 5 per part del PSC. Després s’han anat 
transformant en diferents propostes d’esmenes fins arribar a la Comissió Informativa; per 
tant, ha estat també un debat llarg, intens i interessant. I, per tant, anem a aquest 
reconeixement d’aquesta figura municipal que, vull recordar que ens ve de la Llei de 5 de 
juliol de 2002, que jo vaig ser-ne ponent, vull recordar que vaig ser ponent d’aquesta llei 
on es regula per primera vegada en la legislació catalana la figura del síndic de greuges 
municipal.  
 
La seva funció, com diu el reglament, és defensar els interessos del ciutadà davant 
l’Administració quan aquesta no respon. Per tant, no deixa de ser una segona instància, 
primer el ciutadà s’ha d’adreçar a l’ajuntament en cas que l’Ajuntament no respongui o no 
respongui davant els interessos del ciutadà. Sempre tindrà aquesta segona instància, per 
entendre’ns, que és el síndic de greuges municipal. Una figura basada en la seva 
independència, objectivitat i imparcialitat. També és un òrgan de conciliació entre el 
interessos de l’Administració i la ciutadania i es dotarà amb una mínima estructura.  
 
Cal recordar que l’elecció primer requereix una majoria qualificada de tres cinquenes 
parts, la persona que decidim que faci aquestes funcions i, en cas de no sortir en primera 
votació, podria sortir amb majoria absoluta. Se’n regulen les incompatibilitats i les causes 
de cessament i també els criteris d’admissió de reclamacions i la tramitació amb les 
obligacions de l’Ajuntament i les relacions entre aquesta institució i el mateix Ajuntament, 
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que evidentment aquesta institució, aquesta persona que té aquesta responsabilitat haurà 
de fer un informe anual en aquest plenari municipal.  
 
Bàsicament, aquest és el contingut de la proposta, dit d’una manera molt sintètica, amb 
moltes aportacions que s’han fet per part del conjunt de grups municipals i, com hem dit 
abans, també amb el Codi de bon govern i transparència aquest pas de la sindicatura 
municipal de greuges va en la mateixa direcció per facilitar la relació en el fons, per 
facilitar la relació entre el ciutadà i l’Ajuntament i tenir aquesta segona instància, aquest 
punt de referència per recórrer a situacions que puguin ser un greuge per al ciutadà, que 
aquest pugui recórrer davant l’Administració. Això, segurament, ens permetrà, doncs, 
millorar tots plegats la bona administració, que és la nostra obligació en aquest 
Ajuntament. Com que no hi ha cap esmena passaríem al torn de paraula. Alguna 
intervenció?  
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Atesa la necessitat d’adoptar mecanismes que assegurin la correcta actuació de 
l’Ajuntament del Masnou envers la ciutadania, respectant en tot moment l’exercici dels 
seus drets.  
 
Atesa la voluntat d’aquest Equip de Govern. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia. 
 
Vist el text “Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges del Masnou” que s’adjunta 
a aquest expedient.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Crear la Sindicatura Municipal de Greuges del Masnou, com a òrgan 
complementari de conformitat amb l’article 48.2 del TRLMRLC. 
 
Segon. Aprovar inicialment el Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges del 
Masnou, amb el text que consta en document annex. 
 
Tercer. Sotmetre a informació pública el present acord i el text del Reglament, a fi que 
s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la 
publicació “El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini 
d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de 
l’anunci al BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar a la Secretaria de l’Ajuntament del Masnou, situat en el 
passatge Prat de la Riba núm. 1, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de 
8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. 
 
Quart. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, el Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges 
del Masnou, que ara s’aproven inicialment quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació íntegra al 
BOPB i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. Un extracte d’aquest anunci es 
publicarà al DOGC.” 
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El Sr. Ernest Suñé 
 
Bon vespre de nou. Bé, totes les esmenes que va presentar el nostre grup, com ja ha 
comentat el senyor alcalde, van ser acceptades; així que no resta més que manifestar el 
nostre vot favorable a la proposta. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas té la paraula.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també votarem a favor de la proposta. En aquest cas, 
la coincidència entre la proposta inicial del Govern i els nostres plantejaments era major 
que en el cas del Codi i, per aquest motiu, el nombre d’esmenes que vàrem presentar va 
ser inferior.  
 
I, en aquest cas, a més, el Govern ha acceptat el 100 % de les nostres esmenes, de les 
quals volem ressaltar: 
 

 La que determina els principis que han de marcar les actuació de la Sindicatura. 

 La que estableix que la Sindicatura haurà d’actuar amb criteris de celeritat i 
transparència. 

 La que obliga l’Ajuntament a posar al servei de la ciutadania tots els mecanismes 
necessaris perquè aquesta pugui presentar, davant la Sindicatura, les reclamacions 
que consideri adients. 

 La que estableix que, si no accepta tramitar una reclamació, la Sindicatura podrà 
informar la persona que l’ha presentada sobre les vies oportunes per exercitar la 
seva acció. 

 I, finalment, les que determinen que, si la Sindicatura informa el Govern de 
l’existència de possibles obstacles en l’exercici de les seves funcions, el Govern 
haurà de donar compte d’aquest informe en el proper Ple municipal que se celebri; 
que a l’informe anual que la Sindicatura haurà de presentar s’incorpori l’informe 
econòmic de la institució i, també, la que obliga al fet que els informes de la 
Sindicatura es publiquin als mitjans d’informació locals. 

 
D’aquí el nostre vot favorable a la proposta, reconeixent i agraint, igual que hem fet 
abans, la voluntat de consens que ha demostrat el Govern i l’alcalde del Masnou. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP? 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres també votarem a favor perquè també vam presentar una sèrie d’esmenes. 
Han estat totes acceptades. També vull recordar que al principi, quan vam treballar la 
Participació Ciutadana, nosaltres ja proposàvem en aquell document el síndic de greuges 
i ens van dir que això es treballaria més endavant i en aquella proposta ja era en els 
mateixos termes que s’aprovarà avui. Per tant, hi votarem a favor. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, també per tancar una altra vegada el torn d’intervencions, agrair-
los també totes les aportacions que han fet millorar aquest text i esperem que, un cop 
estigui vigent aquest nou reglament, aquesta nova institució busquem tots plegats amb el 
màxim consens possible els mecanismes per tirar-ho endavant i, per tant, que ens dotem 
d’aquesta figura aquí al Masnou de la Sindicatura Municipal de Greuges. 
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Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 18 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2 
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal C’s (3 regidors) s'absté. 
 
7. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions municipals a entitats per l'any 2017, a atorgar pel procediment de 
concurrència competitiva 
 
La Sra. Noemí Condeminas presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, bona nit. Bé, com el títol diu són les bases que regulen la concessió d’ajuts que 
es donen a les entitats del Masnou que volen demanar una subvenció per les activitats 
que duen a terme al llarg de l’any. Dit això, aniríem a aprovar els acords. 
 
La Sra. Noemí Condeminas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu 
el següent: 
 
“Vist el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, en 
relació amb les subvencions que atorguen les administracions públiques.  
 
Vist que, segons la normativa esmentada, l’atorgament de subvencions s’ha de fer, amb 
caràcter general, seguint els principis de publicitat, transparència, concurrència, 
objectivitat, igualtat i no-discriminació.  
 
Vist l’informe del Gerent, de data 9 de gener de 2017, en què proposa l’aprovació d’unes 
bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals a entitats per 
a l’any 2017, a atorgar per concurrència competitiva.  
 
Vista l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, aprovada pel Ple 
en sessió de data 22 de desembre de 2010.  
 
Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost municipal per l’any 2017, 
aprovades definitivament pel Ple extraordinari de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 
2016, en relació amb l’atorgament de subvencions, i especialment allò relatiu als criteris 
generals de valoració, el procediment per l’atorgament i la forma de pagament. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions municipals a entitats per l’any 2017, a atorgar pel procediment de 
concurrència competitiva, segons el text que s’adjunta com annex als presents acords. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases específiques 
que s’adjunta com annex pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar 
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació “El 
Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació pública 
començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB. 
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L’expedient es podrà consultar a l’Àrea de Comunitat i Persones de l’Ajuntament del 
Masnou, situat al carrer Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a 
divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, les Bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions municipals a entitats per l’any 2017 que ara s’aproven inicialment quedaran 
aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la seva publicació íntegra al BOPB i al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament. Un extracte d’aquest anunci es publicarà al DOGC.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna esmena presentada. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Sí hem presentat tres esmenes: 
 

- La primera proposa que, en el criteri 6è de valoració de les sol·licituds presentades per 
aconseguir subvencions per a les activitats generals, es tingui en compte la valoració 
de la documentació presentada per justificar la subvenció obtinguda l’any anterior.  

 
- La segona esmena proposa afegir un nou criteri de valoració per a les sol·licituds de 

subvencions presentades per entitats esportives, que tingui en compte la valoració de 
la documentació presentada per justificar la subvenció obtinguda l’any anterior. 

 
- I la tercera esmena, que és l’esmena a la qual el nostre Grup dona més importància, 

és aquella que demana que, a la Comissió que ha de valorar les sol·licituds 
presentades, puguin participar, amb veu i sense vot, dos regidors/es proposats pels 
GM que no formin part del Govern. 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Posicionament per part del Govern, senyora Condeminas.  
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí, en principi no acceptaríem les esmenes. Si volen puc explicar el perquè. També 
perquè pot ser interessant per a altres grups que s’hi van interessar. Començo per la 
darrera, és igual l’ordre. El tema d’incorporar més regidors de l’oposició és que la 
Comissió de Valoració d’aquestes subvencions és únicament tècnica, ni tan sols hi 
formen part els membres o regidors de l’Equip de Govern. Per tant, no era massa lògic. A 
nosaltres únicament se’ns informa quan està feta tota la valoració perquè donem comptes 
a l’òrgan competent, que en aquest cas és la Junta de Govern. 
 
Respecte al primer punt, els criteris de valoració, si bé en un principi podem estar d’acord 
en què la valoració, és a dir, el Govern ja valora el fet que la continuïtat de les activitats 
es puntuï. És a dir, una activitat que es va fent al llarg dels anys sigui puntuable. Per part 
d’ICV deien d’afegir la valoració d’aquesta documentació i com s’ha justificat l’any 
anterior. Un cop valorat amb els tècnics podem estar-hi d’acord perquè entenem la bona 
finalitat, però el que se’ns presentava era un dubte. I era el fet de dir, si una entitat, per 
exemple, per un canvi de directiva en un moment determinat o pel motiu que sigui, 
justifica malament o no acaba de justificar bé o la subvenció d’aquest any se la penalitza 
havent de tornar part d’aquesta subvenció. Llavors, que no s’hagi justificat bé un any són 
actes administratius diferents amb anys diferents i fora injust també que haguessin de 
pagar per partida doble. Per tant, dèiem que se’ns generava força dubte a l’hora 
d’acceptar-la. I anava lligada amb la segona, que és aplicar el mateix en els criteris de les 
bases de subvenció d’esports. Contrastat amb el tècnic d’esports i amb el regidor, el que 
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ens comenten és que les entitats esportives fan les seves activitats amb una gran majoria 
d’acord amb els criteris esportius de cada temporada, és a dir, depèn de quines lligues 
juguen o depèn de quines competicions fan. Si posem aquest criteri com a nou, realment 
a ells els perjudicaria, en canvi en les esportives es valoren altres criteris, per exemple el 
manteniment de les instal·lacions i altres que no es fan servir amb la resta d’entitats. És 
per aquests motius i basant-nos una miqueta amb el que hem comentat amb els nostres 
tècnics que decidíem no acceptar-les. Dit això, vull que quedi clar que les justificacions 
s’han de portar, que el control i les valoracions es fan, tant des de l’Àrea de Comunitat i 
Persones com després per la part d’Intervenció. Per tant, si una entitat no porta 
correctament una subvenció, evidentment, se li retira o simplement no es paga. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Algun aclariment, senyor Màxim Fàbregas? Doncs, si li sembla votem les 
esmenes.  
 
El president sotmet a votació de les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 11 vots en contra, 5 vots a favor i 5 vots 
d’abstenció. 
 
Votació:  
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) 
s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna intervenció? Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Per anunciar que votarem en contra de la proposta i el motiu és 
fàcil d’endevinar.  
 
Votarem en contra perquè el Govern ha rebutjat les tres esmenes que hem presentat i 
perquè els arguments que la regidora ha exposat per justificar el seu vot contrari no ens 
han convençut en absolut i, a més a més, entenem que en algun cas no s’ajusten a la 
realitat.  
 
Només faré esment a la més important per a nosaltres, que era la presència, que 
reivindicàvem, de dos regidors o regidores a la comissió que valora les sol·licituds i que 
no formin part de l’Equip de Govern. Diu la regidora que la comissió és, evidentment, 
tècnica, que ni tan sols els regidors hi estan representats. Jo li diria a la regidora que no 
s’ha llegit ni les bases, que no sé si ella mateixa signa. Perquè a la base número 10 diu: 
òrgans competents en els procediment de concessió de les subvencions. Les sol·licituds 
presentades seran valorades per una comissió específica. Aquesta comissió estarà 
integrada per les persones següents: vocalies, regidors o regidores delegats de l’Àrea de 
Comunitat i Persones. O jo no sé llegir o jo no interpreto el que llegeixo o vostè no s’ha 
llegit les seves pròpies bases. Per tant, no ens intenti fer combregar amb rodes de molí, 
expliqui’ns que, en realitat, del que vostè no és partidària és que s’augmenti la 
transparència en el procés del desenvolupament de l’atorgament de subvencions a 
entitats i, a més a més, ens agradaria que el públic també ho tingués clar. El públic i qui 
llegeixi després la intervenció, que aquesta presència de regidors i regidores que no són 
membres del Govern no afectarien en absolut a la resolució de la proposta, perquè la 
nostra demanda era que tinguéssim presència amb veu i sense vot. Gràcies  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna intervenció? Per part de C’s. 
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Nosaltres votarem a favor de la proposta perquè, tot i que hem 
votat a favor de les seves esmenes, entenem que era per millorar-la però estàvem 
d’acord amb la base. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Condeminas.  
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí, gràcies. Justament, senyor Màxim, li explico i li dic el què. Si hi ha aquest punt i no el 
fem servir és per màxima transparència, és a dir, si vostè vol li ensenyo les actes que 
s’aixequen d’aquestes subvencions i, encara que en aquest cas els regidors delegats 
puguin ser-hi, perquè demà pot haver-hi un altre Govern i pot ser-hi, si vol, nosaltres no 
n’hem fet mai ús. Mai, i per això hi ha unes actes, oficials, on els tècnics signen. Per tant, 
aquesta regidora i els regidors delegats d’aquesta àrea no hem estat mai a cap comissió. 
Que hi puguem ser no vol dir que hi siguem. I hem decidit no ser-hi, justament per 
transparència, perquè els criteris d’atorgament d’una subvenció els han de fer els tècnics. 
Així almenys ho creiem nosaltres. I això ve des de l’any 2010, que bé, que vostè ja hi era i 
vostè tampoc hi va incorporar ningú. Jo no sé si vostè hi anava o no, nosaltres, i parlo per 
mi mateixa, no hi vaig. Per tant, si jo no hi vaig entenc que no hi ha d’anar cap altre 
regidor. Aquesta és la meva manera de pensar, equivocada o no, però és el criteri que 
utilitzem.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Una intervenció breu. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies. Sí, breu. Entenc que aquesta és la seva manera de pensar i la de la resta de 
membres de l’Equip de Govern. Llavors, la convido que, en conseqüència, les properes 
bases, en aquest apartat número 10, suprimeixin la referència al fet que la comissió 
estaria integrada per regidors i que les vocalies aquestes deixin d’estar-hi i així evitarà 
possibles confusions. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passem a la votació de la proposta.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 16 vots a favor, 2 vots en contra i 3 vots 
d’abstenció. 
  
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal d'ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota en contra. 
 
Els grups municipals CUP-PA (2 regidores) i PP (1 regidor) s'abstenen. 
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8. Proposta d'acord presentada pel Grup Municipal del PSC per convocar una 
consulta popular no referendària per reclamar la titularitat del Port Esportiu 
 
El Sr. Ernest Suñé llegeix la proposta següent: 
 
“D’acord amb el que disposa l’article 17, el Grup Municipal del PSC del Masnou presenta 
la següent Proposta d’Acord per convocar una consulta popular no referendària per 
reclamar la titularitat del Port Esportiu. 
 
Part Expositiva 
 
El Port del Masnou entrà en funcionament l’any 1975 i està concessionat a la societat 
Promociones Portuarias SA. El port va ser una iniciativa del Club Nàutic del Masnou, amb 
l’objectiu de donar recer a totes les embarcacions que en aquell moment es trobaven 
avarades a la platja. La concessió al Club Nàutic va ser atorgada per un període de 50 
anys el 26 de maig de 1972. 
 
L’any 1994 el Port del Masnou va duplicar el nombre d’amarradors amb l’ampliació cap a 
l’Oest del port ja existent. Va incorporar una dàrsena pesquera, per a les embarcacions 
de pesca que fins aquell moment estaven a la cala a l’Oest del port. Aquesta concessió 
fou atorgada per la Generalitat de Catalunya per un període de 30 anys el 22 d’abril de 
1991. La concessió finalitza, doncs, el 22 d’abril de 2021. 
 
La concessió del port del 22 d’abril de 1991 està subjecte a una sèrie de condicions 
d’obligat compliment entre les que destaquen les clàusules: 
 

 17.- Quan per venciment del termini de la concessió es produeixi la reversió, 
quedaran extingits automàticament els drets reals o personals que poguessin 
ostentar terceres persones sobre el domini públic ocupat i les obres i 
instal·lacions objecte de la reversió. 
 

 18.- Finalitzat el termini atorgat, revertiran a l’administració els terrenys, obres i 
instal·lacions objecte de la concessió. 

 

 19.- La zona de servei del port, per ser una unitat imprescindible per a la seva 
explotació, en finalitzar el termini de la concessió revertirà íntegrament a 
l’Administració encara que estigui constituïda, parcialment o totalment, per 
terrenys de propietat particular, (...) aquesta terrenys adquiriran la condició i 
caràcter d’ús i domini públic, sense que l’interessat tingui dret a cap 
indemnització. 
 

El port esportiu és competència de la Direcció de Ports, Aeroports i Costes, mentre que la 
dàrsena de pesca correspon a Ports de la Generalitat. 
 
El Port del Masnou és, sens dubte un dels motors de l’activitat econòmica local, a més de 
ser un espai especialment atractiu per a la promoció de la pràctica dels esports nàutics i 
del turisme del Masnou tot i que els seus beneficis directes i indirectes resulten 
excessivament pobres; és doncs, un element especialment estratègic per a masnovins i 
masnovines en el que caldria redefinir la seva funcionalitat i gestió des d’una perspectiva 
on primes l’interès general i l’estratègia local per sobre de l’interès particular. 
 
L’interès general es defineix com a contraposició a l’interès particular. Cal, doncs, que 
les administracions –màximes dipositàries del concepte d’interès general- recuperem el 
protagonisme per fer-lo prevaldre, per reaccionar enfront de la imposició dels interessos 
particulars i aconseguir la millora del servei d’interès públic en la recerca de l’interès o be 
comú i que aquest puguem articular-lo com la voluntat col·lectiva de compartir entre tots 
aquest mes gran benefici o utilitat. 
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L’activitat econòmica dels Port cal tractar-la des de tres vessants diferents: Serveis 
Nàutics propis, sector productiu i de restauració i turisme i promoció de la Vila. Els ports 
es configuren com a grans infraestructures de serveis generadores de riquesa que hauria 
de transcendir més enllà del perímetre del port, tot i que en el cas que ens ocupa, la seva 
actuació ha anat sempre d’esquenes al municipi, com una gran illa aliena totalment a la 
Vila i amb algunes i poques excepcions, tot i cal reconèixer que la relació ha estat 
mantinguda des d’una total indiferència per l’administració local que mai no ha participat 
ni de la gestió ni de l’establiment de directrius i menys de la pressa de decisions. 
 
L’estratègia local a aplicar sorgeix de les anteriors i ha de permetre, entre altres: 
 

 Valoritzar el Front de Mar com a gran actiu social, urbanístic, de lleure i 
d’activitats de la nostra Vila 

 Assegurar la integració port i ciutat i assimilar el port com un element mes de 
la trama urbana. 

 Potenciar la promoció econòmica i turística de la ciutat , la diversificació del 
teixit productiu i els nous sectors vinculats al mar i la generació d’ocupació, 
fent un port d’activitats, motor econòmic i turístic. 

 
Des del PSC del Masnou entenem que cal dotar d’una visió global els usos del Port, de 
forma que, per exemple, l’aparcament pugui ser utilitzat tot o una bona part de forma 
gratuïta pels masnovins mentre que els que no ho siguin paguin un preu reduït amb un 
funcionament similar al de les zones taronges de la nostra Vila; o que els preus dels 
amarratges i dels locals s’ajustin a la realitat econòmica i permetin ajustar els preus que 
actualment estan abonant per que s’adeqüi als costos reals de forma que cada un d'ells 
repercuteixi les despeses que realitza en llum, aigua i escombraries. 
 
Una comissió podria estudiar la viabilitat d’establir un acord amb el Club Nàutic del 
Masnou, motor de l’esport nàutic a la nostra Vila i que, mitjançant la relació col·laboració 
que s’estimi oportuna, podria encarregar-se de la gestió esportiva integral el que 
permetria, per exemple, donar altres usos al local municipal. Aquest acord hauria de 
contemplar la gratuïtat de cursos de formació per als alumnes de totes les escoles del 
Masnou per apropar-los a la pràctica esportiva nàutica. 
 
Com hem comentat anteriorment, el 21 d’abril de 2021 finalitza la concessió atorgada a la 
societat Promociones Portuarias SA. 
 
L’estricte regim dels béns de domini públic marítim-terrestre, faculta l’Administració 
Estatal a la recuperació d’aquests bens; i que s’articula a traves de l’anomenada reversió. 
 
Aquesta és procedent quan els béns del domini públic marítim-terrestre adscrits resultin 
necessaris per a l’activitat econòmica o l’interès general (d’acord amb el que preveuen en 
els articles 131 i 149 de la Constitució).  
 
Les reversions que procedeixin s’acordaran pel Consell de Ministres, a proposta del 
Ministeri de Medi ambient. Aquesta eina està regulada al Reglament General de Costes 
al seu article 109. 
 
A més, el lliurament de les instal·lacions ha de fer-se en perfecte estat, d’acord amb el 
que estableix l’article 149.3, moment en que, i d’acord amb l’article 150.1 revertiran a 
l’Administració, de forma gratuïta i sense cap càrrega, totes les obres i instal·lacions i 
aquesta podrà continuar amb l’explotació o us de les mateixes. 
 
Les condicions d’atorgament de la concessió establertes per la Generalitat de Catalunya 
estipulen clarament que al terminar aquesta es produirà la reversió i s’extingiran 
automàticament els drets reals o personals que poguessin ostentar terceres persones, 
incloent-hi la zona de servei del port, al formar una unitat imprescindible per a la seva 
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explotació. Tanmateix estipula explícitament que de cap manera la reversió implica la 
cessió de l’empresa prevista a l’article 44 de la llei 8/1980 de març. 
 
Tot i que l’actual empresa concessionària pugui optar a presentar una proposta de 
renovació de la concessió, un tret important a destacar és que, un cop finalitzada 
aquesta, les sol·licituds es valoraran per ordre d’utilitat pública, d’acord i com estableix 
l’article 155.1 del RGC, essent sens dubte, una demanda acordada des de l’administració 
en benefici de tots qui més possibilitats en te, d’acord amb el raonament realitzar a 
l’apartat anterior. 
 
En aquest sentit la legislació catalana vigent, la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de 
Catalunya, accepta la iniciativa pública per a l’explotació dels ports amb les més diverses 
formes de participació, establint que el projecte que es presenti ha de mantenir un 
equilibri entre l’oferta i la demanda. 
 
També aquesta llei recull la possibilitat de realitzar la reserva de la gestió directa un cop 
finalitzi la concessió, la qual podrà ser traspassada a qualsevol ens públic, com 
l’Ajuntament, donat que qualsevol ens públic pot explotar una instal·lació marítima. 
 
La norma catalana, que també preveu la reversió , estableix, al igual que la norma estatal, 
que el lliurament de les instal·lacions haurà de fer-se sense càrregues i en estat de 
conservació i funcionament adequats, el que suposa, de facto, la gratuïtat íntegra de les 
instal·lacions i el seu us des del primer dia sense la necessitat d’haver de fer cap inversió. 
 
El Masnou està dotat d’un Reglament de Participació Ciutadana, fruit del compromís del 
Consistori del Masnou amb la necessitat de millorar la qualitat del sistema democràtic i 
especialment per a fomentar la participació dels veïns i veïnes, dret fonamental reconegut 
a la Constitució Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia. 
 
Aquest reglament, al seu article 9, defineix la Consultat Popular com un instrument de 
participació directa que serveix per a conèixer el parer de la població del Masnou al 
voltant d’un tema determinat, afegint que pot ser objecte d’una consulta popular no 
referendària qualsevol afer de competència pròpia del municipi i de caràcter local. 
 
Es considera d’iniciativa institucional la consulta popular convocada pel govern municipal 
previ acord de la majoria simple de ple. 
 
Part Dispositiva 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa. 
 
Per tot l’exposat, el grup municipal del PSC del Masnou proposa al plenari l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER:  
 
Convocar, en el termini màxim de sis mesos, una consulta popular no referendària en la 
que es pregunti: “Vol que el Govern del Masnou inicií la tramitació de la reclamació de la 
titularitat municipal del Port Esportiu i negociï amb la Generalitat un acord que garanteixi 
la reversió en perfectes condicions i sense cap cost econòmic?” 
 
SEGON: 
 
Publicar aquests acords pels conductes habituals.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Obriríem les intervencions per part dels grups. Per part d’ICV. 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, tot i que no compartim tot el que inclou el seu 
preàmbul, igual que passava en la proposta que va presentar el PSC en el Ple del mes 
passat, votarem a favor de la proposta d’acord per convocar una consulta popular sobre 
la titularitat del Port Esportiu. 
 
I ho farem perquè, tal com vàrem manifestar el mes passat, quan també vàrem votar a 
favor d’una proposta presentada pel PSC demanant la creació d’una Comissió de Treball 
encarregada d'elaborar un Pla estratègic per reclamar la titularitat del Port, nosaltres 
pensem que la ciutadania del Masnou ha de poder decidir sobre el futur de la gestió del 
Port Esportiu i la millor manera de fer-ho és mitjançant la convocatòria d’una consulta 
popular en els termes als quals s’ha referit el senyor Suñé, que preveu el Reglament de 
Participació Ciutadana. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, bona nit. Bé, també, més o menys seguint la línia que vam manifestar en el 
plenari passat, en el qual el company socialista va presentar una proposta semblant, bé 
directament demanant la sol·licitud de la recuperació de domini públic de l’espai situat al 
port. Tot i que no compartim segurament la finalitat ni l’esperit final ni que hagi de ser útil 
aquesta sol·licitud per part del PSC, en definitiva és consultar la població, perquè no 
deixem de ser regidors que representem un nombre limitat de ciutadans i que és possible 
que una consulta ens pogués oferir altres opinions de la gent que ens podria fer canviar 
de parer. I, per tant, no tenim cap inconvenient que així es fes. Una consulta referendària 
que ens pogués indicar si hi ha una majoria social àmplia com per mirar de tirar endavant 
la proposta.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Govern, senyora Folch.  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde, novament. Com deia el company, en el Ple passat el PSC ja 
va presentar aquesta proposta. No en aquest format, en la qual demanava aquesta 
creació d’una comissió de treball que s’encarregués de l’elaboració d’un pla estratègic per 
reclamar la titularitat del port esportiu. L’Equip de Govern s’hi va manifestar en contra i va 
argumentar unes causes, bàsicament el seu posicionament era la inoportunitat temporal 
de la proposta, atès que la concessió finalitza l’abril del 2021, com l’impacte negatiu que 
sobre les arques municipals podia tenir o suposar aquesta concessió. Tant per la inversió 
econòmica inicial com pel manteniment de les instal·lacions. A més, sense poder obviar, 
tal com vam manifestar ja en el Ple passat, que allò que es pretenia era la reclamació 
d’una titularitat del Port Esportiu de quin és el seu titular legal i, per tant, sense tenir cap 
competència. Ha transcorregut un mes i res ha canviat. La posició de l’Equip de Govern 
és la mateixa. El PSC avui planteja fer una consulta per reclamar la titularitat del Port 
Esportiu per fer-lo municipal i negociar un acord que garanteixi la reversió en les 
perfectes condicions i sense cap cost econòmic. Respecte a la temàtica que versa la 
municipalització del Port Esportiu, considerem que no respon a cap necessitat bàsica de 
la població ni és un servei que correspongui prestat i ser gestionat per part d’un 
Ajuntament. I entenem que el finançament que això suposaria cal ser destinat a aquells 
fins en els quals l’Ajuntament sí que té competència i que sí que hagi d’atendre els 
serveis municipals dels ciutadans. I quant a les condicions econòmiques d’aquesta 
reversió, ens consta pressuposar que pugui arribar a ser sense cap cost, si no és en 
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l’imaginari o amb certa il·lusió utòpica. Per tot això, el nostre vot serà en contra de la 
proposta.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Suñé, té la paraula.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Per què hem reclamat una consulta popular sobre el Port?  
Ho fem perquè, com ha comentat la regidora que m’ha precedit, el Govern del Masnou es 
va negar a crear una comissió que estudies la viabilitat de la proposta, tal com vam 
demanar. I per què ho va fer? Per què s’hi va negar? Per què hi va votar en contra? 
Perquè la va presentar el PSC. Punt 
 
Els arguments que van donar llavors i que avui han reiterat mantenen una doble vessant: 
o be manquen d’ambició ―quan deia que no és competència municipal― o manquen de 
fonament, ja que hores d’ara no ens han estat facilitades les dades econòmiques en què 
les basen. 
 
Aquest Govern té por de fer el pas “perquè no és competència municipal” i perquè “no es 
un servei obligatori”, ens acaben de repetir. Elements que mai han estat un obstacle en 
altres moments i per a altres temes. 
 
Aquest Govern es veu amb força d’expropiar el Casino o reclamar la independència de 
Catalunya però no pas de recuperar el Port, ni tant sols d’estudiar-ne la viabilitat. 
 
Aquest Govern ens ha mostrat ja reiteradament que només entenen la participació quan 
aquesta és dirigida i controlada, des del nostre Grup hem decidit fer un pas endavant per 
reclamar el que creiem legítim: una consulta popular. 
 
Senyores i senyors del Govern, la seva voluntat de transparència i de participació s’acaba 
quan el tema no els agrada o no el controlen. I ara sí que toca. 
 
La realització d’aquesta consulta es planteja com un instrument democràtic de 
participació directa per tal de conèixer la voluntat de la ciutadania sobre la possibilitat que 
es pugui reclamar la reversió del Port. 
 
Perquè el Port està ubicat en el terme municipal del Masnou i ocupa de forma privativa un 
espai públic. El Masnou i totes les persones que l’habiten som el subjecte de dret 
d’aquest l’espai que ocupa el Port i, per tant, és legítima la reclamació de la reversió. 
 
Perquè decidir és un exercici de legitimitat democràtica i, per això, reclamem a la resta de 
forces un Pacte Municipal pel Dret a Decidir el futur del Port.  
 
Perquè volem fer partícips del procés, de l'exercici del dret a decidir i de la celebració 
d'una consulta sobre el futur del Port del Masnou, la societat civil, les institucions més 
representatives del municipi i totes les forces polítiques, més enllà de la seva posició final. 
 
Volem que el poble decideixi en una consulta legal i acordada, volem votar. 
 
Senyors del Govern, que la prudència no els faci traïdors al Masnou, així que votin a favor 
de la proposta i permetin que tingui lloc la consulta. Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, passem a la votació de la proposta.  
 
Resultat: No aprovat per 11 vots en contra, 7 vots a favor i 3 vots d’abstenció. 
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Votació 
Els grups municipals de C's (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi 
voten a favor. 
 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PP (1 regidor) s'abstenen. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Bé, només vull agrair els que han donat suport a la proposta. Agrair també els arguments 
que han donat els que han votat que no. Només era per dir-los, doncs, que s’ha pres una 
decisió per majoria que no compartim, però que ha estat una decisió legítima, una majoria 
democràtica ha decidit, doncs, que no es faci aquesta consulta. Per tant, només vull dir-
los que nosaltres, doncs, no posarem les urnes al carrer. Nosaltres respectem la llei i, per 
tant, treballarem per assolir en aquest mandat una majoria favorable al debat d’aquest 
projecte, que sembla que és tan incòmode per a vostès. Només era per tranquil·litzar-los. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Persisteixi, moltes gràcies senyor Suñé. 
 
Continuaríem. Tenim un punt d’urgència per a l’ordre del dia d’avui que és el següent: 
Aprovació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament del Masnou. Per justificar 
la urgència té la paraula la senyora Folch. Endavant 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Gràcies, senyor alcalde. Sí, portem d’urgència aquest punt, atès que l’inventari 
actualment el que tenim actualitzat és per data del 31 de desembre del 2015 i perquè 
puguin ser incorporats els assentaments contables abans del tancament de la 
comptabilitat del 2016 seria necessari passar-ho en aquest Ple.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció respecte a la urgència? Doncs, passem a votar la 
urgència.  
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta. 
 
Resultat: Aprovada la urgència per 17 vots a favor, 2 vots en contra i 2 vots d’abstenció. 
 
Votació:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota en contra. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Passaríem a la presentació d’aquest punt de l’aprovació de l'inventari general de béns i 
drets de l'Ajuntament del Masnou. Té al paraula la senyora Folch.  
 
La Sra. Sílvia Folch presenta aquest punt tot explicant: 
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L’Ajuntament del Masnou ha de disposar d’un inventari general actualitzat dels béns i 
drets que conformen el patrimoni municipal. Per dur-lo a terme es va contractar una 
empresa, que va realitzar els serveis d’aquesta elaboració d’aquest inventari municipal. 
Vistos tots els informes que consten a l’expedient es proposa al Ple de la corporació 
l’aprovació dels següents acords.  
 
La Sra. Sílvia Folch llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el 
següent: 
 
Aprovació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament del Masnou 
 
“Antecedents 
 

1. En data 17 de desembre de 2014, per informe d’Intervenció núm. 95/2014, es va 
justificar la necessitat de contractar els serveis consistents en l’elaboració d’un 
nou inventari pels motius següents: 

 
“El reglament de patrimoni dels ens locals determina l’obligatorietat de tenir un 
inventari general consolidat. D’altra banda, la nova instrucció de comptabilitat, 
d’aplicació a partir del proper 1 de gener de 2015, dins dels criteris de registre o 
reconeixement comptable dels elements dels comptes anuals determina que els 
Actius s’han de reconèixer en el balanç i procedir a ala seva valoració. 
 
L’Ajuntament del Masnou disposa d’un inventari municipal, a data de 31/12/2012, 
aprovat pel Ple. No obstant, caldrà fer una reconsideració d’alguns termes, tot 
tenint en compte el canvi dels criteris comptables que entra en vigor a partir de 
l’1/1/2015, com ja s’ha dit abans. En conseqüència, és imprescindible contractar 
aquest servei, tot tenint en compte que el departament d’Hisenda, obligat a 
l’aplicació de la nova ICAL, no té mitjans personals i materials per portar-ho a 
terme.(...)” 

 
2. La Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de desembre de 2014, va aprovar 

l’expedient per a l’adjudicació del contracte de serveis d’elaboració de l’inventari 
municipal de béns i drets de l’Ajuntament del Masnou. 
 

3. Aquest contracte es va adjudicar a l’empresa Aldebaran 2.0 IT Projects & 
Services, SL per acord de la Junta de Govern Local en la seva sessió de data 9 
d’abril de 2015.  
 

4. L’objecte del contracte consistia en la realització d’un inventari general actualitzat 
de béns i drets que conformen el patrimoni municipal a 31 de desembre de 2014 i 
integrat a la comptabilitat municipal. 

 
5. Per acord decret d’alcaldia núm. 761 de data 27 d’abril de 2016 es va aprovar 

l’autorització i disposició de la despesa per tal d’actualitzar l’inventari a 31 de 
desembre de 2015. 

 
6. Vistos els informes de 17 de gener de 2017 de la Tècnica de Patrimoni Cultural i 

del Cap acctal. de la Policia Local. 
 

7. Vistos els informes de 18 de gener de 2017 del Cap de Manteniment, Serveis i 
Medi Ambient, del Responsable de Sistemes d’Informació i Processos, del Tècnic 
d’Esports i de la Tècnica de Cultura. 

 
8. Vistos els informes de 19 de gener de 2017 de l’Arquitecte Municipal i del Gerent. 

 
9. Vist l’informe conjunt de secretaria-intervenció de 19 de gener de 2017.  
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Aprovar l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament del Masnou a data 31 
de desembre de 2015. 
 
Segon. Aprovar els assentaments necessaris per adequar els saldos comptables 
d'immobilitzat i patrimoni, al resultat de l'inventari elaborat, d'acord amb el detall que 
figura a l’informe conjunt de secretaria-intervenció, referits tots ells a 31 de desembre de 
2015, per import de 29.425.888,25.-euros. 
 
Tercer. Trametre una còpia de l'inventari aprovat, degudament autoritzada pel secretari 
de la Corporació, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna intervenció al respecte? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Per explicar que nosaltres hem votat en contra de la urgència i votarem en contra de la 
proposta perquè creiem inadmissible que es presenti una proposta com aquesta en un 
termini de temps tan breu i pel tràmit d’urgència.  
 
Aquesta forma de tramitar una proposta com aquesta, que perquè el públic en tingui 
coneixement, sense tenir en compte els informes que acompanyen la proposta consta 
d’un document de sis-centes pàgines, impedeix que nosaltres podem fer la nostra tasca 
de fiscalització de l’acció de Govern, que és el que en qualsevol democràcia participativa i 
transparent s’hauria de pretendre que planegés sobre tots els temes que es posen a 
debatre a l’Ajuntament. Creiem que no és seriós i més encara si el que s’està intentant 
aprovar avui és l’inventari de l’any 2015, quan estem a gener de l’any 2017. No sabem 
què és el que ha passat. Si l’empresa a la qual se li va encarregar la feina per la qual 
suposem que se li ha pagat puntualment no va fer la feina ben feta o si una vegada 
l’empresa aquesta va fer la feina algú va fallar en el cas de la tramitació per part de 
regidors o tècnics de l’Ajuntament. Demanarem l’expedient complet per revisar què és el 
que ha succeït i si creiem que alguna s’ha de denunciar actuarem en conseqüència. 
Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs passem a la votació de l’inventari.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor, 2 vots en contra i 2 vots 
d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
El Grup Municipal d'ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota en contra. 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s'absté. 
 
9. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió 
anterior 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, per donar resposta a una pregunta que va formular en el Ple de novembre el Partit 
Popular, referent al pavelló. Hi ha algunes coses que preguntava que jo crec que ja han 
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quedat informades abastament, però hi havia una part, vostè s’interessava molt per la 
part econòmica, i m’agradaria donar-li la següent informació: 
 
- Import licitació obres: 1.743.987,01 euros, IVA exclòs. 
- Import adjudicació obres: 1.481.923,27 euros, IVA exclòs. 
- Import certificació d’obres a 23/11/16 (Certificació núm. 17): 744.363,15 euros, IVA 

exclòs. 
- Import pendent d’executar: 737.560,12 euros, IVA exclòs. 
 
Per a l’execució de les obres es van sol·licitar les subvencions següents: 
 
- Xarxa de Governs Locals 2012-2015 Diputació de Barcelona ............246.854,75 euros. 

Cobrada íntegrament al 2016. 
 
- Consell Català de l’Esport Generalitat de Catalunya........................1.300.000,00 euros. 

128.000 euros cobrats al 2016. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. No hi ha cap altra resposta, entenc? Estan totes les respostes fetes. 
Passaríem als precs i preguntes per part dels grups municipals.  
 
10. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, per segui el costum, mentre vostè segueix el costum de no 
mantenir la normativa de banderes en aquest Ajuntament, jo mantindré el costum de 
preguntar-li per aquests motius, però vers els canvis que es van succeint durant el temps. 
De fet, veig que encara no ha complert la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 15 de Barcelona, on ha de complir la llei i situar la bandera, doncs, a l’Ajuntament 
del Masnou i a totes les dependències municipals del municipi, no ho oblidem. No només 
aquí, sinó a totes les dependències. Li agrairia, quan pugui, que en faci una relació, que 
repassarem una per una com estan aquestes dependències. 
 
Sobre aquest tema ja es va comentar que l’Ajuntament no va ser condemnat a costes, 
suposo que han recorregut la sentència, és a dir, que els ciutadans no vam haver de 
pagar les costes del procés en el qual ens va representar l’advocat (.../...). 
 
De fet, el que no sabem és la minuta d’aquest advocat, qui l’ha assumit, si per aquest 
Ajuntament, per aquest alcalde, per l’Associació Catalana de Municipis, per l’Associació 
de Municipis per la Independència, etc. O sigui, de fet, si s’ha pagat amb diners públics o 
no. Ho dic perquè quan vostè va prendre la decisió de treure la bandera va dir que era 
una responsabilitat seva, personal i que vostè assumia totes les conseqüències. Jo 
entenc que quan un vol assumir les conseqüències també ha d’assumir les econòmiques. 
Ho dic perquè els recursos no es condemnen amb costes, en primera instancia, però els 
advocats cobren les minutes i més quan es presenta un segon recurs, és a dir, 
m’agradaria saber, exactament, les minutes actuals i previstes d’aquest advocat, qui les 
pagarà i si vostè no les paga per què no és així, quan vostè es va responsabilitzar 
personalment d’aquest acte. És una pregunta molt concreta, me la podrà contestar 
suposo que si no en aquest Ple, doncs en el següent.  
 
Llavors recordo, al respecte, que s’acaba d’aprovar un Codi de bones pràctiques en el 
qual jo, doncs, m’he quedat una mica, no és que no estigui bé el contingut, està 
estupendo, però consta aquest i trenta més, però diu que dins aquest codi la garantia del 
retiment de comptes. Caldrà sempre gestionar els recursos que l’Ajuntament posa al seu 
abast amb el compliment estricte de les obligacions que estableix la normativa i de 
manera racional, adequada i eficient. Crec que acaba d’incomplir el codi que ha votat fa 
pocs minuts.  
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Segon punt, li volia preguntar per la pavimentació de Joan XXIII. Bé, preguntar-li poc, 
alguna explicació un mica coherent davant del caos circulatori que es va produir. Ja vaig 
sentir les explicacions de la senyora Folch, un tema de vandalisme, un tema d’execució 
d’obra d’una forma indeguda, etc., però en tot cas jo penso que la previsió va estar zero, 
que la reacció ha estat al 50 % i que el caos ha estat del 100 %. Com van poder acreditar 
bastants ciutadans. Com a mínim jo penso que hauríem de fer arribar, si no ho han fet ja, 
en el proper El Masnou Viu una disculpa a la ciutadania pel caos que es va produir i les 
molèsties que es van causar a moltíssims ciutadans del Masnou, crec que de forma 
totalment innecessària. 
 
Per una altra banda, l’empresa Corp comença les obres aviat i he tingut l’oportunitat de 
parlar amb un dels representants de forma circumstancial, un dels seus agents de 
vendes. I, bé, hem comentat una mica l’obra, el ritme que porten aquesta gent, porten 
ritmes molt ràpids d’execució i també el fet que hi ha habitatges de protecció oficial dins 
d’aquesta promoció. Crec que no són pocs habitatges, atès que és un percentatge del 
volum de pisos. Llavors, al respecte, els volia preguntar i si no ho han fet suggerir que 
mirin de donar-li el màxim de publicitat possible dins del Masnou, de les característiques 
dels habitatges, qui s’hi pot acollir, els requisits perquè la gent del Masnou n’estigui 
assabentada i se’n pugui aprofitar, perquè com es despistin això és via lliure. Pot venir 
qualsevol, legítimament, però com a mínim com a Ajuntament crec que tenen l’obligació 
d’informar del nombre de pisos de protecció oficial, de les condicions en què sortiran 
aquests pisos. I també per veure les característiques econòmiques i fer una mica un pas 
endavant i fer un favor, doncs, sobretot a la gent que pugui accedir-hi, perquè almenys un 
màxim de gent estigui informada i es pugui beneficiar d’aquest tema.  
 
Tenia una altra pregunta que és respecte dels pisos del Mercat Vell. És un tema que 
recurrentment vaig preguntant de tant en tant. Deia, des del mandat anterior crec que 
l’última vegada que ho vaig preguntar va comentar que aquests pisos es vendrien per un 
sistema d’oferta o de subhasta sobre tancat i, hores d’ara, no sé com ha quedat. Si s’ha 
fet? si no s’ha fet? si s’han venut? si no s’han venut? per quin import? En fi, en quina 
situació està, més que res per poder tancar dels meus expedients aquest tema, que ja 
porta molts anys obert, m’agradaria poder arxivar-lo d’una vegada.  
 
I, finalment, tenia una pregunta: ja fa uns plens vaig portar unes fotos del carrer Camil 
Fabra, senyor Planas, això va per vostè, sí, és per ampliar la informació. Vaig portar les 
fotos d’un cablejat que hi ha al davant d’una façana, davant del número 12, en concret, 
que amb aquests dies amb les pluges i amb el temporal han patit, han patit i s’han mogut. 
Això han manifestat. Li demanaria que passés a fer-hi una ullada i una inspecció de com 
està això. Si vostès no tenen la competència almenys tenen la potestat de protestar o de 
reclamar davant l’elèctrica perquè revisin com està la instal·lació, que consti en acta, és la 
segona vegada que ho dic en aquest Ple i jo ho demano perquè es faci alguna cosa, 
perquè la instal·lació des del carrer està... pot passar qualsevol dia alguna cosa. 
Insisteixo que es pregui nota i que es faci una actuació al respecte o, com a mínim, 
s’intenti.  
 
També m’han comentat, i això jo ho desconeixia, que la zona de Camil Fabra 12 té una 
afectació urbanística, o sigui una afectació que afecta una sèrie d’habitatges, que és per 
una actuació futura, sembla. Això és el que li volia preguntar perquè no en tenia 
coneixement. Aquesta afectació limita que alguns habitatges en concret puguin fer 
determinades obres de reforma, és a dir, si un habitatges té pisos i demana un ascensor, 
em consta que no pot fer l’ascensor. Pregunto, si és així com crec que alguna de les 
finques ha demanat i sembla que se li ha denegat l’autorització per poder fer un ascensor, 
volia preguntar aquesta afectació quin caràcter té? I quina durada pot tenir? És a dir, si 
aquesta afectació es preveu que pugui estar durant 30 anys? 20 anys? O 40 anys? O 5 
anys? Ho dic per dos motius, perquè és una afectació que pot durar 40 anys, jo no sé si 
la normativa d’aquest Ajuntament permetria que poguessin fer l’ascensor i gaudir-lo 
durant 40 anys, que és una de les opcions. Si aquest afectació ha de durar 5 anys llavors 
hauríem de pensar què passarà d’aquí a cinc anys, si s’haurà d’enderrocar alguna de les 
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finques i quins veïns podrien quedar afectats. Ho dic per una banda i ho dic per altra. I, 
bé, amb això acabo per avui.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora González té alguna pregunta? 
 
La Sra. Mònica González 
 
Bona nit a tothom, gràcies, senyor alcalde. Passaré un document on relaciono totes les 
meves demandes de documents, bàsicament al Departament d’Afers Socials i Família. 
En llegeixo ràpidament els continguts. En aquest document demano el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i la Parròquia de Sant Pere per les activitats 
que realitzarà Càritas Parroquial al Masnou. També demano el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament i Fundació Temps i Compromís amb les mateixes característiques, per 
les seves activitats que es regulen amb aquest conveni. I el conveni entre l’Ajuntament 
del Masnou i l’organització Creu Roja també per les activitats que desenvolupen aquí al 
municipi.  
 
Per altra banda, també reclamo que em facilitin el document de l’addenda del contracte 
del programa 2016-2019 del Departament de Treball d’Afers Socials i Família per la 
pobresa energètica.  
 
Per una altra banda, demano també un altre document que és la resolució del procés 
selectiu per a la creació de sis borses de treball de personal d’oficis.  
 
I, a continuació, diguem-ne, una demanada d’unes dades que m’interessaria tenir referent 
a aquestes dades referides al 2016. Les hores contractades destinades a atenció 
domiciliària per a la població gran del municipi. El conveni del servei d’assistència o 
d’atenció domiciliària entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal i també demanar si el 
programa Radar per a la vigilància de persones grans al municipi si està aquí incorporat 
dins del municipi. Hi ha un programa que es diu programa Radar, impulsat des de la 
Generalitat si no ho tinc mal entès, que és un programa que estableix una vigilància de 
les persones que estan soles al municipi. Llavors, m’agradaria saber si aquest programa 
s’ha incorporat dintre de les activitats del municipi nostre i, en tot cas, si hi ha un protocol 
d’actuació, com funciona o la informació aquesta.  
 
I, després, per finalitzar, voldria demanar les places públiques que hi ha al nostre municipi 
per a gent gran, tant residencials com centre de dia. Tot això ho passo ara per escrit 
perquè en tingui ella constància. I ja està, és això, de moment. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Suñé té la paraula. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Tenia ganes de parlar, que avui no he dit massa cosa. 
Primer, reclamar una pregunta no resposta; és del passat mes de novembre, ja va ser 
també reiterada a l’alcalde el desembre i recentment se’n va fer un recordatori a la 
regidora a la Comissió de gener, i la seva resposta va ser: “No era una pregunta sinó un 
suggeriment...” 
 
Be, doncs llegiré la intervenció referida i vostès podran opinar. Acabàvem de modificar els 
acords amb els treballadors per incrementar els assumptes propis a gaudir i vaig dir, i 
llegeixo textualment l’acta:  
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“El nostre Grup demana que ens faci arribar còpia dels informes o documents facilitats 
pels departaments afectats i especialment pel de la Policia Local i que han servit a 
Recursos Humans per certificar que queda garantida la prestació del servei, tot i el 
gaudiment de dies de vacances i assumptes propis addicionals.  
 
Tanmateix, amb aquesta documentació, que creiem que hauria de formar part ja de 
l’expedient i que en cas d’haver-se tramitat per la via ordinària haguéssim reclamat, 
desitjaríem també una còpia del quadrant de servei de la Policia local, aquest nou del 
qual tan bé parlen, tant la prefectura com Comissions Obreres, si pot ser amb els mesos 
de desembre i gener ja ens va bé, sempre que incorporin les previsions de disponibilitat 
dels agents de servei per poder contrastar la informació facilitada.”  
 
Per a la regidora Folch el que acaben d’escoltar no representa una petició així que ara in 
situ, la reiterem i volem fer-la extensiva a tot l’any, és a dir, reiterem la petició de còpia 
dels informes i documents així com el quadrant de servei amb aquestes anotacions.  
 
I, a més a més de la resposta, doncs, volem reclamar el Sr. secretari i al Sr. alcalde que 
exigeixin als regidors, a tots evidentment, però especialment els del Govern, el 
compliment de les normes bàsiques de funcionament regulades al ROM així com el Codi 
de bones pràctiques que avui hem aprovat. 
 
El passat 19 de gener, tal com ha comentat l’alcalde, hi va haver un acte vandàlic greu a 
la seu de la Policia Local que va suposar la crema d’una part de la tanca perimetral i 
danys a diversos vehicles de l’interior de la seu. Aquest acte va ser considerat pel Govern 
com una “bretolada”. Voldríem saber quin és el criteri que utilitzen per determinar què és 
un acte vandàlic i què no ho és. 
 
Recordaran que al plenari del passat mes de juny aquest regidor va comunicar 
públicament que havia denunciat el Sr. Oliveras i la Sra. Folch a la Fiscalia Anticorrupció. 
Doncs bé, el passat 18 de gener em van comunicar-ne l’arxivament. Aquesta informació 
va ser comunicada el mateix dia a l’alcalde i a la resta de portaveus municipals. 
 
La fiscalia argumenta l’arxivament en el fet que “la simple solicitud administrativa no 
comporta una sanción penal” i que “no ha resultado debidamente acreditada la comisión 
del delito de prevaricación”. 
 
Tot i així, la fiscalia assenyala que les bases “de contenido deficitario” podrien resultar 
nul·les al no incorporar la data en què s’havia d’haver obtingut la condició de laboral fix: 
“efectivamente, como expuso el denunciante, ni en las Bases Generales ni en las Bases 
específicas de ninguno de los procesos selectivos convocados por el Ayuntamiento del 
Masnou para la funcionarización se contiene la exigencia que el personal laboral fijo que 
concurriera debería ostentar esa condición en una fecha determinada, extremo que, 
atendida la naturaleza restringida de todo proceso de funcionarización en alguna ocasión 
se ha reputado causa de nulidad.”  
 
També assumeix l’argument d’aquest regidor respecte a la impossibilitat de participar en 
els processos d’una part important de les persones; així diu que: “De este modo, no 
cabría sino concluir que, en principio, no sería posible acogerse a esa funcionarización 
cuando se tratara de personal laboral fijo contratado con posterioridad a la entrada en 
vigor de la EBEP y a través de pruebas de selección o promoción convocadas 
ulteriormente a aquella fecha, situación en la que, en principio, se encontrarían 11 de los 
empleados a los que se refieren las presentes”. “No puede olvidarse que, más allá de las 
eventuales irregularidades que, en su caso pudieran estimarse en las distintas 
resoluciones administrativas, resulta incontestable que el 13 de mayo de 2007, no habían 
alcanzado aún la condición de personal laboral fijo los 11 empleados ya referidos”. 
 
Vist, doncs, que hi ha detectades irregularitats i vicis greus en els processos de 
funcionarització que podrien comportar-ne l’anul·labilitat com així determina la fiscalia, el 
nostre Grup desitja saber si el Govern n’iniciarà d’ofici una revisió que afectarà a les 11 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000001  26 de gener de 2017 

 

29 

persones esmentades o obligarà a interposar un contenciós amb el risc que sigui declarat 
nul tot el procediment. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Senyora Crespo. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, nosaltres primer voldríem felicitar el 
regidor de Medi Ambient, el senyor Romà Bolart, perquè hem vist que per primer any i 
després de molts precs han tornat a recuperar els punts de recollida dels arbres de 
Nadal, que era una gota malaia que feia aquest Grup Municipal en els anteriors equips de 
govern. Tot i així, li volíem demanar, si us plau, que avalués aquest primer punt de 
recollida, perquè hem vist que només s’han posat en quatre espais molt concrets al 
poble, que se’n pogués avaluar l’ús, si la gent els fa servir i, llavors, es pogués ampliar a 
la resta del municipi.  
 
També, per a la regidora de Cultura, la senyora Neus Tallada, teníem algunes preguntes. 
Voldríem saber en què consisteix el patrocini d’alguns dels comerços del Masnou en el 
cicle de teatre infantil que es fa els caps de setmana a Ca n’Humet. 
 
També voldríem disposar d’una còpia de la memòria econòmica detallada de l’any natural 
de l’activitat de l’Espai Escènic de Ca n’Humet, amb el cost de contractació de cada 
espectacle, i les quantitats recaptades a taquilla i vull saber si es cobreixen aquestes 
diferències a partir del pressupost de Cultura.  
 
I finalment, doncs, en quina línia d’actuació del nostre Pla Jove se sustenta un canvi 
d’horari i d’ubicació del Punt d’Informació Juvenil que hem llegit en el web municipal, que 
consisteix, si no ho he entès malament, a tenir una hora d’atenció les tardes a Els 
Vienesos i una altra tarda a Ca n’Humet. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Jo he lliurat les preguntes al senyor secretari, però només tenia una demanda a fer a 
l’Alcaldia i és que, ja ho he reiterat en altres ocasions, que doni instruccions als seus 
regidors perquè compleixin el ROM i ens enviïn les respostes a les preguntes fetes per 
escrit en el termini que el ROM preveu. Algunes acaben d’arribar ara mateix per correu 
electrònic. Gràcies 
 
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari. 
 
1. Hem rebut queixes d’un veí del municipi per la situació que s’està produint a la zona 
d’aparcament situada a la cruïlla d’Alella. Aquest veí ha informat de manera reiterada 
l’Ajuntament, mitjançant trucades a la Policia Local, missatges a l’APP i, darrerament, 
amb correus adreçats a l’Alcaldia d’aquesta situació, facilitant fotografies en les quals es 
podia veure clarament tant el/s vehicle/s infractor/s com les seves matrícules.  
 
Atenent la seva demanda, reprodueixo textualment l’escrit que m’ha fet arribar per tal que 
li traslladi a l’alcalde, ja que aquest veí no pot assistir avui a aquest plenari: 
 

Benvolgut Sr. alcalde: 
 
Primer em referiré a mi mateix, a un vell que per sort no tinc temps per perdre. Surto 
de casa a les 9/10 de matí, a migdia vaig a dinar i a la tarda torno a sortir fins a les 7/8 
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del vespre. Per sort, tinc compromisos amb diverses entitats de Premià a les quals he 
de dedicar moltes hores. Vostè es dirà per què dic això, doncs perquè soc coneixedor 
que es pensa que soc un vell que no tinc res més a fer que estar pendent de 
l’aparcament de la rotonda. 
 
Un cop aclarida aquesta dada, vull remuntar-me a la problemàtica que hi ha al 
pàrquing de la rotonda de la ctra. d’Alella, problemàtica que en aquests moments dura 
des de fa més de sis mesos, perquè per als que estiguin escoltant, els diré que al 
carrer Camil Fabra, 3 hi ha una empresa que no té problemes d’aparcament ni 
d’ocupació de la vorera. Deixen els cotxes al lloc que creuen convenient, tant se’ls en 
dona que sigui l’entrada dels jardins com de serveis, així com tanquen la sortida dels 
vehicles que hi estan ben aparcats, tot això amb el vistiplau de l’Ajuntament. (aquests 
vehicles poden estar-hi vuit hores). 
 
Va arribar el moment que jo trucava a la Policia i, com per art de màgia, els vehicles ja 
no hi eren, i així bastants dies, fins que em vaig fer la pregunta del perquè. Vaig tornar 
a trucar i, ràpidament, em vaig presentar al davant de la botiga i el propietari sortia 
amb el mòbil dient: “gràcies per avisar-me”, va agafar les claus i va treure el vehicle. 
 
Al cap d’uns dies, el personatge en qüestió se’m posa al davant i, de forma agressiva i 
amb els ulls sortits, em diu que li han dit que jo els denunciava. Dit això, em va dir que 
era un vell fastigós i que per això no em trencava la cara. Lògicament, vaig presentar 
la meva queixa a l’alcalde i durant uns dies a l’aparcament hi va haver pau, però també 
em va dir que no hi tindria res a fer ja que tenia amistats a dins. A fe de Déu que 
segurament els té, perquè continua de la mateixa manera. 
 
Dit això, és important que la gent sàpiga que hi ha un talp a dins de la Policia. Això és 
greu, perquè si ja estava molt desprestigiada, ara ja no cal dir com està. Si l’alcalde fes 
un estudi i que la gent de forma anònima pogués opinar sabria el que pensen els 
vilatans, cosa que no diuen per por a represàlies. 
 
L’Ajuntament ha volgut modernitzar la col·laboració ciutadana a traves d’una pagina 
web i d’una aplicació, fins aquí penso que està bé. A Premià també l’usen i he de dir 
que amb èxit, però aquí al Masnou és totalment diferent, no deixa de ser un paripé, 
que des de fora pot semblar modern, però jo els diré que no deixa de ser l’antiga 
finestreta que la instancia cau directament a la paperera. A l’aplicació hi ha, entre 
d’altres, l’apartat de la Policia. Últimament i a diari els enviava la queixa de la mala 
praxis d’aquesta gent. Finalment, ja m’han contestat que per a això no serveix 
l’aplicació i que he de trucar al tel. 93 555 44 88. Bé, vaig trucar a aquest telèfon i quan 
van sentir la rotonda em van dir que aquest telèfon no està per a aquestes coses, que 
només atenen urgències. Sr. Alcalde, vostè és el màxim responsable, que hi ha de dir? 
 
També m’han dit que els han posat algunes sancions. És veritat que un dia vaig veure 
aquestes sancions, però l’endemà els mateixos papers els van posar als parabrises 
perquè semblés que ja estaven multats. Però fem números, Sr. alcalde, 6 mesos igual 
a 180 dies, mínim de dos a tres vehicles diaris, posem-ne dos, són 360 sancions, què 
li sembla? I les sancions que diu que ha posat vostè ha seguit el seu curs? No serà 
que s’han estripat? 
 
Finalment, vull dir que l’ocupació de la vorera la tenen de forma gratuïta. Digui als 
altres comerços de la població que els han de cobrar i que els vehicles han de pagar 
per estacionar. 
 
Podria anar més lluny, només vull demanar-li que em contesti per escrit, perquè els 
veïns no poden fer el mateix. 
 
Atentament. 
(.../...) 
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Relacionat amb aquest tema faig les següents preguntes al Govern municipal: 
a) De quantes trucades i en quines dates es té constància a la Policia Local en 

relació a aquesta problemàtica? 
b) Quina ha estat la resposta i l’actuació que, des de la Policia Local, s’ha realitzat 

per a cadascuna de les trucades rebudes? 
c) Quines denúncies s’han efectuat per part de la Policia Local amb motiu de les 

trucades rebudes, en quina data, quin és l’import de les sancions imposades i 
quines de les sancions imposades han estat cobrades a dia d’avui? 

d) S’han donat instruccions precises per part de l’Alcaldia a la Policia local per tal 
d’acabar amb les reiterades vulneracions denunciades per aquest veí? 

 
I, al mateix temps, demanem a l’Alcaldia que doni resposta a aquest escrit del veí i ens en 
faciliti una còpia. 
 
2. En el Ple del mes passat vaig realitzar una pregunta relacionada amb les mocions que 
aquest Ajuntament ha aprovat en els darrers anys relacionades amb les polítiques 
d’habitatge. La resposta rebuda no dóna satisfacció a totes i cadascuna de les preguntes 
efectuades, per la qual cosa reitero les preguntes no contestades en aquesta resposta: 
 

a) Demanem una relació dels habitatges buits que siguin propietat de les entitats 
financeres al Masnou o de fons d’inversió en la qual en consti la ubicació, 
superfície i valor cadastral. 

b) Quines han estat les actuacions realitzades pel Govern de l’Ajuntament del 
Masnou per tal d’aconseguir la posada al mercat per part de les entitats bancàries 
dels habitatges de la seva propietat que estiguin desocupats o la seva cessió a 
l’Ajuntament, tal com preveu l’acord tercer de la moció aprovada? 
 

3. En la resposta rebuda a la qual feia referència en la meva pregunta anterior, se’ns 
informa que, durant l’any 2016, s’ha procedit a enviar notificacions a totes les entitats 
bancàries que constaven a la llista facilitada per l’Agència de l’Habitatge, que s’han rebut 
respostes molt diferents i que s’està iniciant l’enviament d’una segona comunicació. 
Demanem al Govern que ens faci arribar una còpia de les notificacions enviades, de les 
respostes rebudes i de les segones notificacions que s’adrecin a les entitats bancàries i 
als fons d’inversió quan aquestes es realitzin. 
 
4. En la mateixa resposta s’afirma que el nombre d’habitatges que figuraven a la llista 
facilitada per l’Agència de l’Habitatge s’ha reduït en 6. Quina és, hores d’ara, la llista 
actualitzada d’habitatges provinents d’execucions hipotecàries que estan en mans 
d’entitats financeres? 
 
5. En resposta a la pregunta efectuada el mes passat en relació amb la situació en la qual 
es troben les obres del nou complex esportiu municipal se’ns informa que, des de l’inici 
de les obres, s’ha realitzat, com a mínim, una visita d’obres setmanal a la qual assistia 
l’empresa adjudicatària, la direcció facultativa i l’arquitecte municipal, responsable del 
contracte. Així mateix, també se’ns diu que, pel que fa als requeriments realitzats a 
l’empresa adjudicatària, aquests es feien en les visites d’obra, deixant-ne constància en 
les corresponents actes.  
 
Per tal de poder conèixer el contingut de les reunions mantingudes i dels requeriments 
efectuats demanem al Govern fotocòpia de totes i cadascuna de les actes de què es 
disposi. 
 
En relació amb el mateix tema, també vàrem preguntar: “4. A la vista de la suposada 
actuació inadequada de l’empresa adjudicatària, quants requeriments per escrit s’han 
realitzat per part de la direcció facultativa, dels serveis tècnics municipals i/o de 
regidors/es del Govern municipal per tal d’exigir a l’empresa adjudicatària el correcte 
desenvolupament de les seves obligacions contractuals per a l’execució de l’obra? 
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Vist el contingut de la resposta rebuda hem de deduir que, al marge dels requeriments 
que constin a les actes corresponents a les visites d’obres setmanals, no s’ha efectuat 
cap altre requeriment per escrit a l’empresa adjudicatària malgrat els evidents i reiterats 
incompliments dels terminis previstos per a la realització de l’obra? 
 
6. En el passat Ple vàrem tornar a preguntar al Govern en relació amb la situació en la 
qual es troba la parada de l’autobús urbà situada a la cantonada d’Amadeu I – c/ Navarra 
i a denunciar que la marquesina d’aquesta parada, des de fa aproximadament 20 mesos, 
està en situació de “desapareguda”.  
 
En la resposta se’ns diu que ni en el pressupost de 2015 ni en el de 2016 hi havia una 
partida per contractar l’adquisició i la instal·lació d’una nova marquesina, se’ns explica la 
casuística que, en opinió del Govern, justifica que, hores d’ara, la marquesina no hagi 
estat reposada i se’ns diu que, dos mesos després que s’hagin cobrat 10.715,45 € a 
l’empresa declarada responsable, s’està iniciant la tramitació de la modificació de crèdit 
per poder fer la contractació. 
 
Denunciem la passivitat i el desinterès mostrats pel Govern per solucionar de manera àgil 
aquest problema, el considerem directament responsable dels perjudicis causats als 
usuaris del transport urbà en aquests pràcticament dos anys i li exigim que acceleri al 
màxim els tràmits per tal que la nova marquesina estigui instal·lada al més aviat possible. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. 
 
El Sr. Joan Fontcuberta 
 
Hola, bona nit, senyor alcalde, bona nit a tothom. Jo només vull felicitar una vegada més 
la Policia per l’actuació que ha tingut i la detenció d’un dels veïns d’aquí del Masnou que 
es dedicava a punxar rodes de cotxes i l’actuació, jo crec que ha sigut molt brillant. 
Felicitats a aquest cos. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyora Parodi.  
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Sí, gràcies. Aquest Grup en el Ple del mes de gener va presentar una moció que 
demanava la creació d’un protocol educatiu contra la transfòbia i l’assetjament escolar per 
identitat de gènere. En aquesta moció es van incloure dues esmenes de l’Equip de 
Govern que deien... una era: que s’inclouria dins del protocol d’assetjament, perdó, de 
violència de gènere i que això es faria dins de l’any 2016. Bé, sap que a mi no em consta 
que s’hagi fet aquesta modificació i voldríem saber el perquè. I quin termini tenen pensat 
per fer-ho. Moltes gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí gràcies, senyor alcalde. Jo, seguint també el criteri de la meva companya, també es va 
aprovar en aquest plenari, al març, una moció sobre fer, durant aquest 2016, la normativa 
sobre sorolls i vibracions, i ens agradaria saber com està. Ja suposo que estarà enllestida 
o a punt d’estar enllestida. I que en la propera Comissió informativa si ja pot estar, molt 
millor. 
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Respecte, bé, els últims danys del nostre litoral, ens agradaria saber si ja s’han 
quantificats i quines reclamacions es faran. Jo crec que toca una actuació decidida, 
perquè cada cop que hi ha temporal hi ha destrosses al litoral. És veritat és que hi ha 
altres parts del Maresme que han sofert més que la nostra part, però no deixa de ser 
també important les conseqüències patides al municipi, i ens agradaria saber si ja ho 
tenen valorat i quines accions volen prendre, si de forma conjunta amb la resta de 
municipis afectats o de forma individual, tant al Ministeri com a la Generalitat, perquè es 
trobin solucions que siguin ja definitives. 
 
Quan, també, bé, abans l’alcalde també s’ha referit en informacions d’Alcaldia, doncs, a 
les obres d’arranjament de carrers i el pla de xoc de voreres que també començarà en 
breu, si ens podrien explicar una mica quins sons els criteris, sobretot en voreres, que 
són les que més preocupen al municipi. Quins han estat els criteris de selecció per iniciar 
les obres de millora d’aquestes voreres, per poder-los avaluar i saber si realment, doncs, 
responen a una criteri més d’utilitat o més d’eficiència econòmica, més de queixes, bé, en 
quins criteris s’ha mogut l’Equip de Govern.  
 
Respecte a les escoles bressol municipals, bé, no és que sigui molt sovint però sí que, a 
vegades, veiem que hi ha places lliures, que s’han de cobrir, i ens donen la idea que no 
sempre estan amb una ocupació del 100 %. Ens agradaria saber si això quin cost té per 
al municipi que alguna d’aquestes places no es cobreixin i si això significa que hi hagi un 
dèficit a final d’any que hàgim d’assumir i que si, en principi, la partida que en el 
pressupost inicial preveu per a aquest servei significa que costen més diners. Ens 
agradaria saber quin ha estat el cost efectiu del servei d’escola bressol en aquest 2016 
que ara hem tancat.  
 
I respecte al decret de pobresa energètica i les elèctriques, ens agradaria saber, també, 
si per part de l’Equip de Govern o el regidor corresponent o la regidora corresponent, bé, 
si s’han fet o iniciat contactes amb les elèctriques per exigir-los el compliment d’aquest 
decret de pobresa energètica, si consideren que tenen bona relació, que és fluida, que en 
principi és difícil que hi hagi casos que es puguin quedar en la ignorància, tant per part de 
l’Equip de Govern com de les elèctriques, és a dir, és un tema que ens preocupa i saber 
si hi ha bona relació, si és fluïda. Com que n’hi pot haver, el problema és que pot haver-hi 
molts operadors que actuïn a l’Ajuntament i actuïn al municipi del Masnou, perquè ja no 
només són les grans elèctriques sinó també comercialitzadores d’electricitat,, i això potser 
podria fer-ho difícil; perquè desconec quina és la xifra, però poden ser 40 o 50 empreses 
les que puguin actuar al Masnou. Ens agradaria saber quin grau d’harmonia pot haver-hi 
com a mínim amb les més grans, perquè no hi hagi casos sense resoldre. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Aniríem a les respostes per part de l’Equip de Govern. Senyora Blanch. 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Gràcies, bona nit. Pel que fa al protocol de transfòbia, és cert, ho tenim pendent. El 
protocol de violència de gènere el volíem acabar al desembre del 2016, ens ha estat 
impossible pel tema del Pla d’Igualtat municipal, que hem anat més lents del que 
prevèiem i sí que durant el segon trimestre d’aquest any volem iniciar altra vegada el 
protocol per tal d’aprovar-ho abans de finals d’aquest any.  
 
I pel que fa a les escoles bressol, ja mirarem les dades i els les passarem totes; però, de 
fet, despesa per a l’Ajuntament no n’hi ha perquè, tot i haver-hi vacants, sempre es 
cobreix la despesa real. Però, tot i així, li passarem les dades. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna resposta, senyora Tallada.  
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La Sra. Neus Tallada 
 
Gràcies. És per donar resposta a la senyora Elena Crespo. Imagino que la pregunta que 
ha fet en relació amb el patrocini d’algunes actuacions de teatre infantil a Ca n’Humet es 
refereix al circ que va haver-hi fa poc. No és un patrocini que busqui l’Ajuntament, el circ 
d’hivern el va fer l’ACAM, que és una entitat del municipi, i és aquesta entitat que per la 
seva pròpia iniciativa ha buscat patrocini en diferents comerços del poble i és el que ha 
fet. Suposo que el que va fer al final de l’obra és agrair a la gent que hi havia col·laborat i 
ja està, però vull dir, és això simplement.  
 
I, per altra banda, el Punt d’Informació Juvenil, Ca n’Humet ha deixat de ser un centre 
cívic específicament per a joves, és un centre cívic obert a totes les edats, igual que Els 
Vienesos i s’ha detectat que hi ha aquest tipus de públic que tenia necessitat de cobrir 
aquestes necessitats. I, pel fet que són dos centres cívics oberts a totes les edats, hem 
decidit donar el servei del Punt d’Informació Juvenil tant a Ca n’Humet com a Els 
Vienesos, una tarda a cada equipament. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna resposta més? 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Per donar resposta a la pregunta efectuada pel senyor Federico 
de las Heras en relació amb el tema dels talls del carrer Joan XXIII. Vull informar-lo que 
inicialment la setmana del 16 al 20 de febrer, la setmana passada, estava previst asfaltar 
diversos carrers del Masnou per tal que les obres s’efectuessin amb la màxima eficàcia 
possible. Vam mantenir tant reunions amb l’empresa adjudicatària del contracte com amb 
els diferents departaments implicats de l’Ajuntament: Manteniment, Via Pública, Mobilitat 
i, sobretot, la Policia Local.  
 
La Policia Local i, bé, tots plegats coneixedors de la dificultat que comportava el tall del 
carrer Joan XXIII, d’un bon tram de carrer Joan XXIII, amb la qual cosa dividíem el poble 
en dues meitats, sabíem que era un tall complicat i, per tant, els agents de la Policia Local 
van posar tots els mitjans, des del primer moment per tal de pal·liar els possibles efectes 
negatius.  
 
Es va informar a través dels canals de comunicació de l’Ajuntament la ciutadania que en 
la mesura que fos possible no utilitzessin vies que anessin a parar a Joan XXIII. Tot i així, 
s’ha de dir que, sobretot el dimarts dia 23, a primera hora del matí hi ha molts vehicles 
que van cap a Joan XXIII amb la finalitat de creuar el Masnou d’una punta a una altra. 
Suposo que coincideix això també amb el fet que hi ha un accident a la carretera 
Nacional II, em sembla que a l’alçada de la rotonda d’Alella, fet que provoca fortes 
retencions a la Nacional II i suposo que més d’una persona va pensar “doncs passo pel 
mig del poble”. I pel mig del poble no s’hi podia passar perquè el carrer Joan XXIII estava 
tallat.  
 
Ja en fase d’execució d’obra, vull comentar que, malgrat que tots i cadascun dels 
asfaltats des d’Almeria-Urgell, Joan XXIII sud i nord i el carrer Vila Jardí estaven previstos 
fer-los en tres dies, ja en fase d’execució vam veure que si canviàvem la senyalització 
horitzontal, la pintura dels passos de vianants, stops i altres i en lloc de començar el 
tercer dia començaven al migdia del segon dia, les obres podien acabar-se enlloc de tres 
dies en dos. I així vam començar fent-ho al carrer Urgell, al carrer Almeria, al tram baix de 
Joan XXIII i tots i cadascun dels carrers es van acabar en dos dies, amb la qual cosa 
crèiem que afectaria o suposaria menys molèsties per als veïns.  
 
Tal com he comentat abans, he dit que al matí a primera hora, a les 8 del matí, es talla el 
carrer Joan XXIII en el tram baix, des de Sant Miquel cap amunt. Vull comentar que l’obra 
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avança més ràpid del que estava previst perquè l’asfalt de sota, la base que es diu, 
estava en bones condicions i, per tant, no és necessari arrencar-la tota i llavors avança 
bastant ràpid, amb la qual cosa comencen per Sant Miquel, però aviat van avançant i ja 
estan a punt d’arribar a Joan Llampalles i tirar amunt, de manera que pràcticament 
queden tallats tots els carrers des del carrer Sant Miquel fins a la plaça 11 de Setembre.  
 
Tot i així, a partir aproximadament de les 11 del matí, s’habilita el pas d’un costat a l’altre 
pel creuament del carrer Sant Miquel i el carrer Navarra. De manera que hi havia un 
carrer en sentit Barcelona i un carrer en sentit Mataró.  
 
El dimecres, crec que les retencions potser no van ser tan importants, però sí que es 
veritat a primera hora que ens vam trobar que hi havia hagut alguna persona que havia 
tret algun senyal, la qual cosa feia que la gent arribava a un creuament i tenia un senyal 
en contra del que havíem previst inicialment i també havien canviat alguna tanca de lloc. 
Això, fins que no ho vam detectar, van passar potser uns minuts, però bé, durant aquells 
minuts certament la gent que pujava per Sant Miquel, que hi havia previsió d’enviar-la cap 
a la Navarra amb l’objectiu que tornés a agafar la Nacional II per aquí, per Tomàs Vives, 
l’enviàvem en sentit contrari, l’enviàvem cap a Frederic Bosch, Mare de Déu del Carme, 
que són carrers molt estrets. Certament, això així que ho vam detectar ho vam tornar a 
solucionar i, bé, crec que va millorar. Tot i així, érem conscients, tota la gent que estava 
implicada en el procés aquest d’asfalt, que era un asfaltat complicat perquè tallàvem 
carrer Sant Miquel, Navarra, Flors i Calcat, Francesc Macià, Itàlia, Joan Llampalles, 
Pujadas Truch i Silveri Fàbregas. Vull dir que eren carrers molt importants de la xarxa 
viària del Masnou i, per tant, érem conscients que podia haver-hi moments en què la gent 
hagués de fer retencions i que li fes la sensació que estava donant voltes, però clar, és 
que no hi havia possibilitat de passar d’un costat a l’altre. Tot i així, estem satisfets amb la 
realització de l’obra, perquè hem aconseguit escurçar terminis.  
 
En línies generals, malgrat que les xarxes, som coneixedors que hi ha fòrums en què 
tothom opina i que tothom critica obertament, pel que fa a les xarxes i segons un resum 
que m’han passat del Departament de Comunicació pel que fa a les xarxes del Masnou, 
el Twitter i el Facebook del Masnou, hi ha hagut a la web quatre informacions que s’han 
replicat a les xarxes. Aquestes quatre informacions han portat comentaris de ciutadans 
del Masnou, en total unes 117. D’aquestes 117, el 88 % són favorables, el 8,5 % són 
negatives i el 3,5 % ni favorables ni negatives. Per tant, la major part de ciutadans que 
han volgut penjar algun comentari als mitjans de comunicació a l’Ajuntament estan 
contents per les obres, tot i que sabem que les obres, quan es fan, sempre hi ha 
moments que provoquen sorolls, problemes de circulació, però creiem que són 
inevitables. Afortunadament, vam poder acabar les obres, ja dic, un dia abans del que 
havíem previst i, bé, realment estem satisfets malgrat que en el moment en si va provocar 
un cert caos circulatori. 
 
Volia comentar, en relació amb la pregunta que ha fet el senyor Frans Avilés, els criteris 
pels quals s’han escollit els carrers que s’arranjaran les voreres. Insisteixo, arranjaran 
perquè no estem parlant d’un pla d’ampliar voreres sinó que es tracta d’agafar carrers, 
diguem-ne, tenim molts carrers amb les voreres malmeses, es tracta d’escollir en quin 
s’actuarà i arranjar-les.  
 
Els criteris que hem fet servir, si vol ja li ho comentaré més explícitament per escrit, però 
bàsicament són carrers en els quals hem detectat que per proximitat d’un equipament o 
perquè formen part de la xarxa de vianants hi ha molt trànsit de vianants, diguem per 
exemple el cas de Fra Juníper Serra, el cas del poliesportiu mou molta gent i les voreres 
del seu entorn estan relativament malament. Doncs aquest és un dels carrers que hem 
inclòs.  
 
El carrer Meridià, que és un carrer que baixa del carrer, per dir alguna cosa, del carrer 
Guilleries, que connecta cap a baix amb Mare de Déu del Pilar i després amb la plaça de 
la República i Torrent Umbert. Doncs, aquest també és un eix de vianants que també té 
les voreres malmeses i també hi està inclòs. Bàsicament, són criteris de carrers que 
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creiem que són eixos de vianants per on passa bastanta gent caminant i que, a més, 
tenen les voreres malmeses. Aquests són els dos criteris que hem fet servir.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna resposta més? Senyora Folch. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, dues respostes molt breus. Per una banda, el senyor Suñé em preguntava sobre el 
foc que va haver-hi el passat 19 de gener a la seu de la Policia Local a la tanca 
perimetral, com deia. Aquell dia s’ha de recordar que hi havia molt de vent i el que va 
informar aquesta regidora és que s’havia de ser prudent. S’estaven esbrinant les causes 
de l’incident i no es podia descartar que fos un acte d’una bretolada.  
 
El vent va ocasionar que les flames pugessin amb molta intensitat i amb un període de 
temps molt curt, però el mateix període de temps curt va poder ser extingit pels mateixos 
policies. Per tant, jo crec que el que s’havia de ser en aquell moment era prudent a l’hora 
de fer certes afirmacions i més quan se’n desconeixien les causes.  
 
I, també, per contestar al senyor Avilés respecte a la normativa de sorolls. El passat Ple 
crec recordar que també va fer la mateixa pregunta, l’alcalde li va contestar que, a part 
d’aquesta normativa, es voldria la normativa de civisme i convivència que estem tractant i 
que properament serà atesa a la Comissió de Textos Normatius.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor López. 
 
El Sr. Romà López 
 
Gràcie, senyor alcalde. No, només volia dir, quant a la felicitació de la senyora Elena 
Crespo, que és una llàstima, però per una vegada que em feliciten, però no seré el 
responsable polític de l’actuació. Gràcies  
 
La Sra. Elena Crespo 
 
O sigui que no ho porta Medi Ambient? Doncs Quim, felicitats. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyora Condeminas. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies. Respecte al que m’ha demanat la senyora González, com que és molta 
informació i tampoc la tinc tota, evidentment, li faré arribar.  
 
I només era un apunt al senyor Frans Avilés comentant el tema de les elèctriques. 
Evidentment, és súper complexa, sí que des de l’Ajuntament ja alguna vegada crec que 
hem dit a Serveis Socials que amb la companyia d’aigües no hi ha mai problema, amb la 
companyia del gas no responen a res i amb les companyies elèctriques algunes sí i 
d’altres no.  
 
Vist que és molt complicat, des de l’Ajuntament el dia 19 de gener jo mateixa vaig assistir 
al Consell Territorial de Serveis Socials a la Generalitat, al carrer Tarragona, a Barcelona 
i era una miqueta per veure les línies de treball que volien fer de forma sectorial. S’avisa 
tot Catalunya, tothom té el mateix problema i s’han engegat unes taules de treball en les 
quals jo mateixa hi participaré d’alguna manera, de quina serà l’estratègia que des del 
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mateix departament ens ajudaran a l’hora de poder fer o intentar fer complir aquesta llei, 
ja que de forma individual cada ajuntament és molt complex. Simplement, perquè 
entenem que no és una cosa que podem arreglar des d’aquí, però com a mínim estarem 
allà i fent sentir la nostra veu, a veure si podem arribar al màxim possible. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Jo respondré un parell de qüestions. Respecte al senyor Suñé, vull 
contestar-li molt breument que, tal com ha comentat ell, que m’ho va comentar 
telefònicament, i a nosaltres a través del secretari ens ho ha comentat la fiscalia, 
l’arxivament i, per tant, la inexistència de cas tal com ens ha manifestat la fiscalia. No 
entrarem en consideracions que pugui fer, perquè el que ens consta a l’Ajuntament és 
això. Només vull dir-li que, evidentment, com que ens consta a nosaltres, en els nostres 
informes, l’Ajuntament una revisió d’ofici no pot, el Govern no pot anar contra els seus 
actes, entenem. I respecte al contenciós vostè té la llibertat d’anar a un contenciós i fer el 
que li plagui. També, només una reflexió sense voluntat d’entrar en polèmica. Vostè, 
durant molts plens ha anat demanant insistentment la dimissió de la regidora Folch i de 
l’alcalde que els parla, no voldria entrar en polèmica, però potser que s’ho apliqui a vostè 
mateix a causa del resultat que ha tingut aquesta resolució.  
 
I, per contestar el senyor De las Heras, vull dir-li que el tema de la bandera, doncs, ja li 
contestarem adequadament, com a alcalde ja li faré la resposta adequada perquè en 
tingui coneixement oportú.  
 
També vull dir-li, sobre els pisos del Mercat Vell, que no sé si vam comentar-ho a la 
Comissió Informativa o una Junta de Portaveus, la subhasta va quedar deserta; per tant, 
en aquests moments estem treballant, potser no li ho vam comentar, bé, estem treballant 
per buscar una altra solució en aquests moments.  
 
I, respecte al que ha dit, els pisos de protecció oficial i tot el tema de cop, jo crec que el 
millor que podem fer en aquests moments és al mes aviat possible convocar una reunió 
per parlar, evidentment, de l’estat del projecte, del que ha entrat aquesta empresa 
promotora, totes les implicacions que tindrà en el comerç, el tema dels pisos de protecció 
oficial que, evidentment, primer s’han de fer, vull dir que ara estem, és un dels reptes 
importants que hi ha, que no és una iniciativa que depèn de l’Ajuntament i, per tant, 
estem començant a valorar quines opcions tenim que siguin el més viables per a 
l’Ajuntament i, també evidentment, que responguin a les necessitats que té la població del 
Masnou, que són moltes en aquest àmbit i, per tant, crec que el més adequat és que 
convoquem al més aviat possible, doncs, una reunió amb els portaveus i comentar-vos a 
tots vosaltres, amb el màxim detall possible, totes les novetats que hi hagi al respecte i 
que podem seguir tots plegats, ja que és un tema que en el seu moment també va ser, 
doncs, aprovat per unanimitat i podem treballar-ho conjuntament.  
 
Doncs, si els sembla passaríem a l’apartat de declaracions institucionals. Sí? És una 
pregunta? 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Sí, hi ha hagut una al·lusió directa per part de vostè i també voldria aclarir una... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha hagut una resposta. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Una al·lusió directa. En tot cas jo, per respondre a la resposta que m’ha donat la senyora 
Folch respecte al tema de la bretolada, si és només perquè es posin d’acord, perquè 
quan es crema la seu de la Policia és una bretolada i, en canvi, quan es pinta els jocs 
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infantils o el Casal d’Avis d’Ocata, diu que és un acte vandàlic. Més que res per sospesar 
quin és el criteri que utilitzen per determinar el què. Val?  
 
I el senyor alcalde ha fet una observació i molt interessant, perquè és cert, jo he demanat 
la dimissió tant de la senyora Folch com de vostè, però no pas per aquest tema sinó per 
no dir la veritat la senyora Folch, ha quedat contrastat en ocasions que no ha dit la veritat 
en aquest plenari i per aquest motiu n’he demanat la dimissió. Pel tema de la denúncia, jo 
vull deixar clares dues coses, si m’ho permet, i seré molt breu senyor alcalde. Primer, que 
denunciar és una obligació de qualsevol ciutadà en cas que tingui coneixement de la 
presumpció de qualsevol delicte, és una obligació. Per tant, jo he complert amb la meva 
obligació.  
 
També sàpiga que, com a regidor, vaig assumir la responsabilitat de fiscalitzar l’acció de 
Govern i si això suposa haver d’utilitzar els mecanismes que tinc al meu abast ho faré i ho 
seguiré fent. M’alegro que la fiscalia, amb les proves que té, no hagi detectat que hi ha 
hagut un delicte per part de vostès, però sí que és cert que ha detectat que hi ha greus 
vicis que ja ens n’encarregarem, en tot cas aquelles persones que creiem que s’ha de 
donar un tomb d’actuar. Actuarem en conseqüència, no crec que hagi de dimitir per 
complir amb l’obligació que qualsevol ciutadà davant la presumpció de la comissió d’un 
delicte, senyor alcalde. Li volia aclarir això. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Evidentment, és una decisió que depèn de vostè mateix. Jo només li faig 
aquesta reflexió, perquè portem uns quants plens escoltant les seves intervencions i crec 
que és de rebut poder fer una reflexió d’aquestes característiques d’aplicar-se el mateix a 
moltes d’aquestes coses. Si els sembla passem a les declaracions institucionals.  
 
11. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per a la 
defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, 
despeses en la formalització d'hipoteques i per al seu acompanyament i 
assessorament en el procés de reclamació 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Considerar i retirar aquesta proposta atès que ja hi ha hagut una normativa que l’ha 
superat. Ho dic per... només això.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
És una pregunta o és una broma o és una demanda? 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
És una pregunta molt seriosa. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Aquesta pregunta no toca respondre-la, vostè pot demanar que la retirem i nosaltres li 
direm si ho fem o no ho fem. No la retirem. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Endavant amb l’exposició.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. La moció que el nostre Grup presenta avui és una reacció contra 
l’actuació del Govern de l’Estat, que un cop més prefereix rescatar la banca que les 
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persones afectades per les seves pràctiques abusives que, com les clàusules sòl, les 
accions preferents, el deute subordinat, les despeses cobrades indegudament per la 
formalització d’hipoteques i altres, han castigat les butxaques de les persones usuàries 
de determinats productes bancaris.  
 
La moció, que incorpora unes modificacions pactades amb ERC i CiU i també d’altres 
motivades per l’aprovació del Reial decret 1/2017, es va generalitzar i va denunciar que 
entre els anys 1997 i 2007 es va generalitzar l’aplicació de les clàusules sòl i sostre i que 
en el cas de les clàusules sòl la seva redacció està feta de tal manera que el client mai es 
pugui beneficiar de la possible rebaixa dels tipus d’interès. La moció també esmenta les 
sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i d’altres 
instàncies judicials espanyoles que declaren aquestes clàusules com a abusives, així 
com la necessitat que les administracions s’impliquin al màxim per aconseguir que les 
persones afectades puguin veure reparat els danys que els ha estat causat.  
 
Finalment, la moció proposa tot un seguit d’acords en el sentit d’exigir als governs de 
l’Estat, de la Generalitat i a l’Ajuntament que adoptin totes les mesures necessàries per 
garantir que totes les persones afectades entre dos i tres milions puguin recuperar els 
diners que les entitats bancàries els van cobrar indegudament per aplicació d’aquestes 
clàusules abusives.  
 
La declaració institucional literalment diu el següent: 
 
Aquesta declaració institucional s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 19, 53 
i 55 del ROM, no ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de 
Secretaria ni Intervenció. 
 
“En els darrers anys hem estat testimonis de pràctiques, que podrien ser qualificades com 
a abusives, per part de les entitats financeres cap a les persones usuàries dels serveis 
bancaris: clàusules terra, assegurances de cobertura hipotecària que sobrecarregaven 
innecessàriament les quotes de les famílies, accions preferents, deute subordinat, crèdits 
hipotecaris en què el preu s’havia determinat mitjançant l’índex de referència de préstecs 
hipotecaris, comissions bancàries abusives, despeses indegudament cobrades en la 
formalització de les hipoteques, entre moltes altres.  
 
Les oficines municipals d’atenció al consumidor (OMICs), així com els diferents serveis 
d’intermediació i d’atenció de les diferents administracions, han estat testimonis d’aquest 
fet, fins al punt de que les consultes rebudes han suposat més de la meitat de les 
consultes ateses en aquestes oficines darrerament.  
 
Entre els anys 1997 i 2007 es va generalitzar l’aplicació de les anomenades “clàusules 
sòl i sostre”, que són aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els 
contractes de préstec amb garantia hipotecària a tipus d'interès variable. Aquestes 
clàusules tenen la funció econòmica de limitar un escenari de descens de tipus d'interès 
("clàusula sòl") i, paral·lelament, acotar una pujada de tipus fins a un tipus prefixat per la 
mateixa entitat ("clàusula sostre").”  
 
Les clàusules sòl han estat incorporades per les entitats bancàries com una condició per 
a la concessió de crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb 
garantia hipotecària, fet que constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de les 
parts en perjudici de les persones consumidores, ja que, en la seva redacció, la "clàusula 
sòl" es troba configurada de tal manera que el client no es beneficia mai de les baixades 
dels tipus d'interès.  
 
Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb 
aquesta clàusula entre els quals s’inclouen els signats per moltes famílies del Masnou.  
El passat 9 de maig de 2013, el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que 
declarava nul·les les clàusules sòl. A partir d’aquest moment, i de manera progressiva, 
diverses entitats bancàries han deixat d’aplicar els efectes d’aquesta clàusula i, des 
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d’aquesta data, existeix el dret reconegut d’iniciar un procés pel retorn de les quantitats 
pagades.  
 
Finalment, i malgrat un informe de l’Advocat General del TJUE en què, “per 
circumstàncies excepcionals”, entre les que es troben “les repercussions 
macroeconòmiques sobre el sistema bancari d’un estat membre que ja es trobava 
debilitat”, aconsellava la no retroactivitat del retorn dels imports més enllà del 9 de maig 
de 2013, el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment de la signatura dels 
crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules.  
 
Aquesta és una molt bona notícia que ha de fer possible el retorn de les quantitats 
pagades en excés i, a la vegada, és una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari 
espanyol: cal acabar amb una llei hipotecària injusta que permet situacions abusives.  
Però, malgrat tot, la via de retorn d’aquestes quantitats no serà fàcil, ja que és necessari 
un bon coneixement dels drets de les persones usuàries de les entitats bancàries i de la 
manera de poder exercir-los.  
 
D’altra banda, la sentència 705/2015 de 23 de desembre del Tribunal Suprem va declarar 
com a abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el crèdit totes les 
despeses de formalització d'hipoteques, quan les haurien assumir els bancs en la seva 
totalitat, perquè són les entitats les interessades a registrar l'escriptura hipotecària.  
 
Des d’aquell moment, l'Audiència Provincial de Saragossa, un jutjat de Pontevedra, un 
altre jutjat de Granollers i un d'Oviedo, almenys, han donat la raó als i les clients. Aquesta 
circumstància afecta al menys a sis milions d'hipoteques a l’Estat Espanyol i aplana el 
camí a tots els consumidors i consumidores que volen recuperar els diners pagats en 
excés en la formalització de la seva hipoteca.  
 
En aquest context, és més necessari que mai l’assessorament de les oficines municipals 
d’atenció al consumidor, així com els serveis oferts des d’altres administracions com els 
Consells Comarcals, les Diputacions o la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència 
Catalana de Consum.  
 
Es fa imprescindible la possibilitat d’obtenir un assessorament de primera acollida amb 
caràcter objectiu, gratuït i universal, no només per identificar correctament cada 
casuística i indicar-ne les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un accés universal i 
equitatiu.  
 
Aquesta primera acollida de les persones afectades als serveis municipals pren molt de 
sentit, per tal d’evitar possibles abusos o males praxis per part d’assessories privades 
que puguin trobar, en la debilitat de les persones reclamants i la confusió dels 
mecanismes, una oportunitat de lucre.  
 
És també important poder garantir la defensa jurídica d’aquelles persones i/o col·lectius 
més vulnerables que no puguin fer front als honoraris previs, necessaris per interposar les 
seves demandes civils quan les entitats no l’atenguin d’ofici i, en els casos en què es 
tracti de persones afectades per l’impagament del seu crèdit hipotecari, aquests honoraris 
poden ser assumits per les oficines d’intermediació de deutes en l’habitatge o les oficines 
municipals de l’habitatge.  
 
A banda reclamem que les entitats financeres paguin tots els diners a les persones 
afectades tal i com diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem i exigim que el 
govern central no faci cap maniobra per protegir els bancs, tal i com malauradament ha 
fet fins ara cada vegada que hi ha hagut un cas d’abusos.  
 
L’aprovació, el passat 20 de gener, del Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de 
mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl ens sembla 
insuficient: les persones afectades han de recuperar tots els seus diners d’ofici, sense 
quitances, amb els interessos que corresponen i en el menor temps possible. 
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Enlloc d'aquesta intervenció improvisada a favor de la banca, el que el Govern ha de fer 
és complir les seves obligacions legals de protecció als consumidors i consumidores i 
executar, de manera immediata, universal i gratuïta, una sentència tan important com 
inapel·lable del màxim tribunal europeu, promovent una solució extrajudicial de resolució 
del conflicte.  
 
No cal esperar que sigui la justícia, cas a cas, la que resolgui un problema que neix de les 
males pràctiques de les entitats bancàries i, per tant, ha d'operar una posició comuna 
harmonitzada amb el Banc d'Espanya, que elimini aquesta clàusula dels contractes 
hipotecaris.  
 
A la vegada és imprescindible articular els mecanismes normatius necessaris que 
permetin reparar el dany causat. No es pot oblidar que aquestes clàusules van ser un 
element fonamental de la crisi social de l'habitatge i que les clàusules abusives van ser la 
causa de que milers de persones es van veure obligades a deixar de pagar les quotes 
hipotecàries i, en última instància, van ser desnonades.  
 
En la nostra opinió, és absolutament necessari que l’Ajuntament del Masnou adopti les 
mesures necessàries per tal d’afavorir i impulsar totes les iniciatives adreçades a 
aconseguir que, les famílies del Masnou afectades per les diferents casuístiques abans 
esmentades, puguin exercir els seus drets de manera efectiva. 
  
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa 
que el Ple adopti els següents  
 
ACORDS: 
 
1.- Instar el govern de l’Estat a tramitar el Decret Llei com a projecte de llei pel 
procediment d'urgència, per a permetre la millora de l’articulat i per establir un mecanisme 
general de devolucions automàtiques de les quantitats defraudades i, d’aquesta manera, 
donar compliment a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de 
desembre de 2016 sobre contractes celebrats amb els consumidors en els assumptes C-
154/15, C-307/15 i C-308/15, així com a la Sentència núm. 705/2015 del Tribunal Suprem 
de 23 de desembre de 2015 sobre condicions generals de la contractació i acció de 
cessament de clàusules abusives inserides en préstecs hipotecaris i altres contractes 
bancaris.  
 
2.- Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya que es presentin 
com a part interessada en el procés i que actuïn en defensa dels interessos de les 
nombroses persones afectades per fer complir l’establert a la sentència del TJUE.  
 
3.- Instar el Govern de l’Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la 
transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació a les 
persones contractants d’aquests productes, acompanyat també d’un règim sancionador 
quan aquestes incorrin en pràctiques abusives o poc transparents.  
 
4. Instar el Govern de l’Estat que comuniqui al Banc d’Espanya, a la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència i al Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat la 
necessitat de realitzar les actuacions d'inspecció, investigació i, si escau, de sanció 
necessàries sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de les clàusules 
abusives.  
 
5. Instar al Govern de l’Estat que en cap cas s’imputin costes judicials en les 
reclamacions judicials referents a les pràctiques abusives anteriorment esmentades. 
 
6. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, a 
canalitzar les demandes contra les entitats financeres i a reforçar els serveis destinats a 
les persones afectades.  
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7. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la 
denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a la defensa i la 
demanda de restitució del drets de les persones afectades.  
 
8. Instar l’Ajuntament del Masnou a mantenir i impulsar els serveis gratuïts de primera 
acollida (informació i assessorament) que es realitzen des de l’OMIC a partir de les 
directrius de l’Agència Catalana de Consum per garantir un assessorament objectiu i 
equitatiu en defensa dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl i sobre els 
crèdits contractes en base a l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH). 
 
9. Instar l’Ajuntament del Masnou a que proposi el Col·legi d’Advocats de Mataró la 
signatura d’un acord de col·laboració per a la defensa jurídica d’aquestes persones.  
 
10. Realitzar una campanya d’informació ciutadana en relació a la problemàtica de les 
clàusules sòl, IRPH i les despeses en la formalització d’hipoteques i convocar les entitats 
bancàries del municipi per instar-les a fer totes les accions necessàries per prestar 
una correcta informació i atenció a les persones afectades i a facilitar a aquestes les 
tasques que han de dur a terme per poder exercir el seu dret de devolució reconegut a la 
sentència del TJUE. 
 
Mantenir puntualment informats els grups municipals de l’Ajuntament del resultat de totes 
aquestes gestions. 
 
11. Demanar, al Consell Comarcal del Maresme i a la Diputació de Barcelona, el suport 
necessari per reforçar els serveis d’atenció a les persones afectades i per garantir un 
primer servei d’assessorament professional i gratuït, independentment de la mida o les 
capacitats del municipi on resideixin.  
 
12. Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, als grups 
parlamentaris del Congrés, del Senat i del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal 
del Maresme, a la Diputació de Barcelona, a la FMC, a l’AMC i a les associacions de 
consumidors, entitats bancàries i associacions de veïns i veïnes del municipi, i fer-los 
públics a través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.”   
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Obriríem torn de paraules. Senyor De las Heras 
té la paraula. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, el senyor Màxim ha aprofitat per fer una mica de repàs de 
tot, bé, des del seu punt de vista. Jo volia fer una petita intervenció. Jo m’abstindré en 
aquesta moció perquè sempre que hi ha temes de la banca i com que sóc treballador de 
la banca, doncs, prefereixo abstenir-me, però aquí el tema no anava per un criteri o un 
altre, sinó era per un criteri d’economicitat de cara a l’Ajuntament. Ja que es demanen 
una sèrie d’actuacions que ja s’han fet. No té sentit que gastem temps i diners a fer coses 
que ja estan previstes per la normativa, de les quals els faré un breu resum per 
coneixement públic de qui no ho conegui i per qui en pugui gaudir, doncs, que aprofiti 
perquè està en la seva obligació i està en el seu dret.  
 
O sigui del Ministeri d’Economia, d’Indústria i Competitivitat està aprobado el proceso 
extrajudicial para devolución de las cláusulas suelo indebidas. El trámite es gratuito para 
el consumidor i las entidades tendrán tres meses para resolver las reclamaciones. El 
pago será en efectivo aunque el cliente y la entidad podrán acordar otras fórmulas i una 
comisión de seguimiento vigilará el proceso con especial protección hacia las personas 
más vulnerables. El 20 de enero del 17 el ministro se aprobará un real decreto en el que 
se establece un cauce extrajudicial para resolver de forma sencilla, rápida y gratuita las 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000001  26 de gener de 2017 

 

43 

reclamaciones de los consumidores derivadas de las últimas sentencias judiciales. El 
procedimiento será obligado para la entidad financiera cuando lo solicite el cliente y este 
tendrá tres meses para llegar a un acuerdo y resolver las reclamaciones. Aunque la vía 
judicial, siempre está abierta se trata de evitar el colapso de los tribunales y permitir que 
todo el proceso se lleve a cabo con las debidas garantías para el consumidor.  
 
No entro a fer més comentaris, però aquest tema que s’està duent a terme està aprovat, 
està regulat amb economia de recursos públics, que és del que es tracta i amb un 
procediment que s’espera que sigui ràpid i eficaç. El motiu de la meva intervenció i 
preguntar-li si la volia retirar era per això, perquè aquest tema, potser quan la va redactar, 
doncs, el senyor ponent la moció no era coneixedor d’aquest decret que, de fet, és del 20 
de gener, lògicament no ho tenia present i per això li he dit que la retirés. Ho ha volgut 
mantenir, bé, ara ja és cosa d’ell, però no té massa sentit. Només era per això.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Hi ha alguna intervenció? Senyor Alfaro. 
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, volíem agrair al grup ponent de la 
declaració institucional pels esforços d’actualitzar i donar una mica més de funcionalitat a 
aquesta declaració després de l’aprovació, com ha dit el company De las Heras, de 
l’aprovació del Decret llei del divendres passat en consell de ministres.  
 
N’estàvem al cas, l’únic que esperàvem molta més llum en aquest decret, però de llum 
n’hem vist molt poca, hem vist poca claredat i obscuritat. No sé si és que l’energia i la 
llum van molt cares que fa que el Govern espanyol no estigui gaire il·luminat en aquest 
sentit.  
 
Sí que és cert que el que aquí veiem és que els ajuntaments hem d’informar mentre el 
Govern espanyol desinforma. El Govern espanyol fa un Decret llei en el qual diu que hi 
haurà aquest procediment extrajudicial, però que no diu com ha de ser aquest 
procediment extrajudicial. Per tant, ens trobem que el Govern espanyol, com passa, ha 
passat i passarà moltes altres vegades, no ha sigut capaç d’estar a l’alçada i donar 
solucions als milers i milions d’usuaris que estan afectats per la clàusula sòl i 
properament amb el tema de les diferents clàusules abusives que han portat a terme les 
entitats bancàries.  
 
Des de la Regidoria de Consum hem notat aquesta preocupació. Hi ha un augment 
d’aquesta preocupació i de les 54 persones ateses aquest 2017, d’aquest mes de gener, 
hem trobat que unes 10 persones han vingut a informar-se sobre aquest aspecte. Per 
tant, estem al voltant de quasi un 20 % de persones que han vingut a l’OMIC a informar-
se sobre aquesta qüestió. Per tant, és un tema que segurament els propers mesos anirà 
en augment.  
 
I, com no podia ser a partir d’aquest suport, aquesta declaració institucional, doncs, el 
Govern seguirà informant i donant assessorament, informant sobre aquesta temàtica i 
com es desenvolupin els següents passos, que creiem que des del Govern espanyol, 
doncs, no hi posaran gaire claredat. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del ponent, senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, ens esperàvem una intervenció semblant a la que ha 
realitzat el regidor del PP, que no ens sorprèn perquè, a més a més, ahir ja ens la va 
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anunciar, sempre entestat a no reconèixer les errades dels seus representants al Govern 
de l’Estat, una intervenció que ni ell mateix es creu, però que la fa perquè l’ha de fer. 
Cada cop que el nostre Grup, o altres grups del consistori, denunciem alguna actuació del 
Govern de l’Estat, el regidor del PP, com acaba de fer fa una estona, es llança a defensar 
a capa i espasa la bondat de l’actuació denunciada.  
 
Crec no equivocar-me si afirmo que el regidor del PP és l’únic del consistori que, en els 
darrers anys, mai ha votat a favor d’un acord que posés en qüestió l’actuació del seus 
representants al Govern de l’Estat i això d’alguna manera el retrata com a una persona 
coherent. Ha fet sempre el mateix. 
 
No creiem, a diferència del que vostè ha manifestat en la seva intervenció, que aquest 
Reial decret sigui la millor solució per a aquesta problemàtica. Però el que és més 
preocupant per a nosaltres, i ho hauria de ser per a vostè, és que tampoc sembla que ho 
cregui el ministre de Justícia, al qual vostè deu conèixer ni que sigui per nom, ja que, 
segons es fan ressò els mitjans de comunicació, el Sr. Rafael Catalá (que calcula que 1,5 
milions de persones s’enfrontaran en els pròxims mesos a la restitució dels seus drets en 
els contractes hipotecaris amb clàusules sòl, mitjançant la mediació voluntària per als 
clients i obligatòria per als bancs als quals feia vostè referència), davant la previsió que 
aquesta mediació no es realitzi satisfactòriament, i això ho fa el ministre, i provoqui 
un col·lapse en el sistema judicial, ha afirmat que el Govern ja treballa en el reforç de les 
instàncies judicials amb la designació de jutjats especials i especialitzats en clàusules sòl.  
 
Tampoc sembla que les associacions de consumidores confiïn massa en la bona voluntat 
de la banca quan Adicae ha anunciat que iniciarà concentracions, que avui em sembla 
que ja es feien, davant les sucursals de les entitats bancàries que neguen la solució 
extrajudicial aprovada la passada setmana pel Govern de l’Estat. 
 
Per a nosaltres, aquest Reial decret aprovat pel Govern, i que ha comptat amb l’acord 
previ del PSOE i C’s, és absolutament insuficient. 
 
Un cop més, el Govern del PP, ara amb la complicitat de PSOE i C’s, practica 
concessions a la banca i permet que, en aquest cas, la banca guanyi políticament el que 
ha perdut als tribunals.  
 
Nosaltres, tal com es recull a la moció, volem que les persones afectades recuperin tots 
els seus diners d’ofici, sense quitances, amb els interessos que corresponen i que ho 
facin en el menor temps possible.  
 
En cap cas les persones consumidores, que es calcula que com deia abans poden arribar 
a 1,5 milions, han de pagar les males pràctiques de la banca ni veure reduïts els seus 
drets. 
 
Per al nostre Grup, les entitats bancàries han d'assumir totes les seves responsabilitats 
d’aquest engany massiu, incloent les costes, si escau.  
 
Les clàusules abusives són una expressió de la vulneració sistemàtica del dret a 
l’habitatge i dels abusos i fraus perpetrats durant anys per les entitats financeres, amb la 
connivència o la indiferència de diferents governs del PSOE i el PP. Tal com diu la moció, 
les clàusules sòl han estat determinants perquè milers de famílies fossin desnonades i 
perdessin els seus habitatges. 
 
Lamentem la nul·la voluntat de diàleg del Govern del PP i del PSOE amb els altres grups 
parlamentaris, com Units Podem-En Comú Podem-En Marea, així com amb les 
plataformes d’afectats per la hipoteca i organitzacions de consumidors. 
 
Un cop més, en aquest cas concret, el PSOE ha optat per la gran coalició, per un acord 
amb el PP, en lloc de conformar majories al Congrés per garantir plenament els drets, en 
aquest cas, de les persones afectades pel frau hipotecari. 
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Davant d’aquest fet tan greu i d’un instrument legislatiu que vol tornar a encobrir les 
responsabilitats de la banca, el nostre eurodiputat, que vostè també deu conèixer, Ernest 
Urtasun, ha dirigit a la Comissió Europea una petició formal perquè investigui si el 
procediment extrajudicial aprovat pel Govern compleix les normes europees en matèria 
de protecció a les persones amb deutes hipotecaris.  
 
Concretament, manifestem que el greu problema social de les clàusules sòl és 
conseqüència directa d'una política de protecció dels interessos de la banca, feta tant per 
governs del PP com del PSOE. 
 
I ara, novament, la solució l'han pactat precisament els actors que han incomplert les 
normes europees, el Govern i la banca, deixant novament de banda els interessos de la 
ciutadania.  
 
Per això, hem demanat a la Comissió Europea que intervingui, ja que considerem que el 
decret aprovat no dóna ple compliment al que estableixen les sentències del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea, ja que el text té un seguit d’importants mancances, entre les 
quals volem ressaltar: 
 

 No estableix un mecanisme general de devolució automàtica de les quantitats 
defraudades de forma directa, per la qual cosa no es compleix la sentència del 
Tribunal de Luxemburg que establia la restitució de les quantitats cobrades 
indegudament. 

 

 Empeny la ciutadania a un procediment extrajudicial, que no deixa de ser negociar 
directament amb els bancs amb gran desigualtat de condicions.  

 

 No preveu cap mecanisme de sanció per a les entitats de crèdit que obstaculitzin el 
procediment o s’oposin a la devolució dels imports cobrats indegudament. 

 

 No preveu cap mesura judicial per accelerar la resolució de les milers de demandes 
presentades en els tribunals, especialment després que es conegués la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

 

 No s’aprofita el Reial decret per impulsar mesures per a la devolució a les persones 
afectades dels imports pagats indegudament per la formalització de les hipoteques: 
despeses de registre, notaries i tributs, cobraments que són indeguts segons 
sentències judicials. 

 

 No és acceptable una eliminació de les costes judicials per a les entitats, cosa que el 
decret preveu per al cas que els afectats es vegin obligats a acudir a demanda per no 
arribar a un acord amb el seu banc, cosa que es preveu que passarà de manera 
majoritària. 

 
D’aquí les propostes d’acord presentades que, en defensa de les famílies afectades, 
moltes del Masnou, pretenen aconseguir tot allò que, hores d’ara, el decret aprovat no 
assegura, d’entre les quals són especialment importants la primera, que vostè està 
reformant i vostè segurament no ha tingut temps de llegir-se, en la qual demana que el 
Decret es tramiti com a projecte de llei, la qual cosa permetrà que pugui ser modificat si la 
majoria del Parlament així ho considera adient i també hem de ressaltar les que 
determinen obligacions de l’Ajuntament en la consecució d’aquests objectius, com per 
exemple la que obliga l’Ajuntament a:  
 

1. Mantenir i impulsar els serveis gratuïts de primera acollida, als quals es referia el 
regidor Albert Alfaro.  
 

2. Demana proposar al Col·legi d’Advocats de Mataró la signatura d’un acord de 
col·laboració per defensar jurídicament les persones afectades per les clàusules sòl.  
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3. La que obliga l’Ajuntament a fer una campanya d’informació ciutadana en relació 

amb la problemàtica de les clàusules sòl, IRPH i les despeses en la formalització 
d’hipoteques i també a convocar les entitats bancàries del municipi per instar-les a fer 
totes les accions necessàries per prestar una correcta informació i atenció a les 
persones afectades i a facilitar-los les tasques que han de dur a terme per poder 
exercir el seu dret de devolució que els ha reconegut la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea. 
 

4. També mantenir puntualment informats els grups municipals de l’Ajuntament del 
resultat de totes aquestes gestions. 

 
Per acabar, volem agrair l’esforç que ha fet el Govern per arribar a una proposta 
consensuada, així com el suport a tots els grups municipals que donin suport a aquesta 
moció. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna al·lusió? Senyor De las Heras 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Seré breu. A veure. Com he dit abans, jo m’abstindré en aquesta moció i en temes de 
discussió de la banca no entraré perquè jo sóc empleat de la banca i, bé, ja discutirem en 
altres fòrums, que prou tenim per discutir, de parlar de mil coses.  
 
El que està clar és que aquest decret de l’Estat espanyol, “mal estat espanyol”, he sentit 
allà així, com a intencionalitat segona, ho he captat, no m’ha costat molt de captar, és 
només un acord entre els principals grups polítics del país. O sigui, estem parlant d’una 
gran majoria parlamentària, estem parlant d’una gran representació d’uns tres partits que 
representen la gran majoria de tots els espanyols i, bé, és un acord, com poden haver-hi 
altres, i és un acord que s’ha fet buscant el benefici màxim del ciutadà, doncs, per complir 
la sentència aquesta. Vostès ja prediuen que tot serà fatal, que tot anirà malament bé, 
pájaros de mal agüero hi ha a tot arreu, però primer jo crec que s’haurà de donar un 
termini per veure com va la sentència.  
 
A les oficines de les OMIC de tots els ajuntaments s’ha d’informar d’això i de tantes altres 
coses referents a consum, han d’estar formats els empleats i preparats per atendre la 
gent, com és la seva obligació, però tampoc cal carregar-los d’estructures costoses i 
innecessàries de moment si ara no calen, per qüestions d’eficiències econòmiques i 
administratives. Això és un Ajuntament i hem de vetllar també pels nostres recursos i 
moltes altres coses, això sí, atenent degudament a tothom.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, ha quedat clar el seu posicionament. Hi ha alguna intervenció per tancar-
ho ràpidament. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Si nosaltres som pájaros de mal agüero imaginis el que serà el senyor Rafael Català, tal 
com li he explicat fa una estona. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Doncs si els sembla passem a la votació de la 
declaració institucional.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.  
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Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s'absté. 
 
12. Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, CiU, 
CUP-PA, ICV-EUiA i PSC-CP de suport a la campanya "Casa nostra, casa vostra" 
 
La Sra. Noemí Condeminas presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies. Bé, com que ha dit grups però no ha dit quins potser els dic, si els sembla bé: 
ERC, CiU, ICV-EUiA, PSC i CUP. En faré un breu resum també.  
 
“Casa nostra casa vostra” és una campanya de comunicació que pretén aglutinar la 
societat civil, entitats i organitzacions i el teixit cultural del nostre país per tornar a posar, 
per enèsima vegada sobre la taula, el debat migratori que viu la Mediterrània.  
 
La campanya té com a objectiu fer una crida a les institucions catalanes per actuar 
definitivament i fer que Catalunya sigui terra d’acollida, tal com ja s’ha demanat en 
diverses ocasions.  
 
Aquest objectiu, doncs, és fer diverses accions perquè la ciutadania s’animi i s’organitzi i 
es mobilitzi.  
 
Aquesta campanya va ser presentada al públic el 29 de desembre al Masnou i, 
prèviament, se’ns va presentar a aquest Equip de Govern i des del minut u vam estar 
d’acord a donar-hi suport i és per això que ens vam comprometre a presentar avui també 
aquesta moció en nom de tots els partits que s’hi volguessin afegir.  
 
Vull recordar només que Catalunya ha estat terra d’inclusió des de sempre. No podem 
oblidar que en algun moment, doncs, també els nostres avis o besavis van ser persones 
exiliades i que altres països els van donar acollida i, per ara, com no podria ser d’un altra 
manera, ens toca fer el mateix.  
 
Més de 290 milions de persones han hagut de desplaçar-se per motiu de conflictes 
armats, pobresa entre molts altres. I l’any 2016, tristament, ha estat l’any més mortífer. 
Cal recordar que creuant la mediterrània milers de persones han perdut la vida. Els estats 
membres de la Unió Europea, lluny de donar-hi solució, continuen discutint sense fer gran 
cosa i, per fer un resum, al 2015 l’Estat espanyol es va comprometre a rebre 17.337 
persones refugiades i actualment no em consten més d’un centenar les que han estat 
acollides. Dit això, sabem que les polítiques d’asil són estatals, però creiem que 
Catalunya i les seves institucions han de donar una resposta més clara i contundent; per 
tant, volem reclamar que el Govern ens deixi ser terra d’acollida al marge del que faci a la 
resta de l’Estat espanyol. Per tot això i davant aquesta inacció d’aquest estat, fem una 
crida a les institucions catalanes per aprovar els següents acords. 
 
La Sra. Noemí Condeminas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu 
el següent: 
 
Aquesta declaració institucional s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 19, 53 
i 55 del ROM, no ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de 
Secretaria ni Intervenció. 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
“Casa nostra, casa vostra” és una campanya de comunicació que pretén aglutinar 
societat civil, entitats, organitzacions i actors del teixit cultural del nostre país per tornar a 
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posar sobre la taula el debat migratori que viu la Mediterrània. La campanya té com a 
objectiu fer una crida a les institucions catalanes a actuar-hi definitivament i fer que 
Catalunya sigui, un cop més, terra d’acollida, garantint la inclusió i el desenvolupament 
social digne de les persones refugiades i migrants, i treballant per a eradicar les causes 
d’injustícia, violència estructural, guerra i vulneració dels drets humans en origen, que són 
l’arrel dels moviments forçats de la població. 
 
Amb aquest objectiu, es duen a terme diverses accions per animar la ciutadania a 
organitzar-se, mobilitzar-se, i fer sentir la seva veu per a aconseguir una conscienciació 
col·lectiva que afavoreixi un canvi d’actitud a les institucions. 
 
Aquesta campanya va ser presentada públicament el passat 29 de desembre al Masnou 
i, en el marc d’aquesta, s’ha fet difusió del següent manifest: 
 
Catalunya ha estat sempre terra d’inclusió, però no podem oblidar que en molts moments 
també hem estat rebuts en altres terres. A Catalunya convivim amb persones de la resta 
de l’Estat, persones de totes les cultures, de tots els països i de totes les creences. 
 
Més de 290 milions de persones han hagut de desplaçar-se forçosament de casa seva 
per conflictes armats, vulneracions dels drets humans, canvi climàtic i pobresa. Des de 
l’any 2000, i per culpa de les polítiques europees de blindatge de les seves fronteres, més 
de 35.000 persones han perdut la vida intentant creuar el Mar Mediterrani, que s’ha 
convertit en un immens cementiri. L’any 2016 ha estat un dels més mortífers. 
 
Els estats membres de la Unió Europea, lluny d’oferir una solució a la situació, han 
restringit encara més el pas de les persones fins a tancar les fronteres i Europa s’ha 
consolidat com una gran fortalesa. 
 
N’entren amb comptagotes i qui ho aconsegueix ho fa jugant-s’hi la vida i buidant-se les 
butxaques en favor de les xarxes de tràfic de persones. Un cop arriben als nostres pobles 
i ciutats, corren el perill dels CIE, l’exclusió i el racisme. Aquestes polítiques de la UE 
incentiven la mortalitat i esborren del mapa les vies segures i legals. Per molt que 
s’apliquin mesures per frenar la immigració, les persones continuaran intentant arribar 
perquè els motius que les empenyen a fugir són molt més forts que els murs que es 
puguin trobar pel camí. 
 
El 2015, l’Estat espanyol es va comprometre a rebre 17.337 persones refugiades en un 
termini de dos anys. Malgrat les pèssimes condicions en què es troben aquestes 
persones, aquest compromís s’està incomplint a hores d’ara. D’aquesta manera, el 
govern espanyol, conjuntament amb altres estats europeus, vulneren sistemàticament el 
Dret internacional així com els compromisos adquirits amb la signatura de la Declaració 
Universal dels Drets Humans o la carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (UE), 
entre d’altres. L’acord entre UE i Turquia n’és un exemple flagrant. 
 
Les competències en polítiques d’asil són estatals, però creiem que Catalunya i les seves 
institucions han de donar una resposta més clara i contundent davant el desplaçament 
forçat de persones més gran des de la II Guerra Mundial. Catalunya té competències en 
polítiques d’acollida i podria aplicar mesures per millorar-les i enfortir-les des d’ara mateix. 
 
Per tot això, davant la inacció de l’Estat espanyol, fem una CRIDA A LES INSTITUCIONS 
CATALANES A: 
 
1. Actuar definitivament davant d’aquesta situació tal com reclama la ciutadania perquè 
Catalunya sigui terra d’acollida. 
 
2. Garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones migrades a 
Catalunya i comprometre’s a aplicar mesures contra el racisme, la xenofòbia, la 
LGTBIfòbia i la violència masclista. 
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3. Defensar el dret a la lliure circulació de les persones, tal com queda recollit a l’article 13 
de la Declaració Universal dels Drets Humans. 
 
4. Treballar per eradicar les causes d’injustícia, violència estructural, guerra i vulneració 
dels drets humans en origen que són l’arrel dels moviments forçats o no desitjats de 
població. I en aquest sentit, fomentar la cultura de pau. Demanem que s’assumeixin 
compromisos immediats. 
 
I ANIMEM LA CIUTADANIA a organitzar-se, mobilitzar-se i fer sentir la seva veu per tal 
d’aconseguir una conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi d’actitud de les 
institucions en relació amb l’anomenada “crisi migratòria” que actualment viu la 
Mediterrània. 
 
*Aquest darrer punt està literalment extret d’una declaració del Parlament de Catalunya 
l’any 1995 en el context de la guerra dels Balcans. 
 
Per tots aquests motius, els grups municipals sota signats proposen al Ple municipal 
d’adopció dels següents 
 
ACORDS 

 
Primer. Donar suport i adherir-se al Manifest “Casa nostra, casa vostra”. 
 
Segon. Fer arribar el present acord a l’Associació pel refugi Casa nostra, casa vostra.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Condeminas. Abans de passar a la votació hi ha alguna 
intervenció?  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, el nostre Grup s’abstindrà i n’explicaré els motius 
àmpliament. Bé, aquest manifest en aquesta campanya estableix una distinció entre 
catalans i persones de la resta de l’Estat que viuen a Catalunya, homologant els catalans 
que han nascut en altres parts d’Espanya amb els estrangers que venen a Espanya.  
 
Aquest manifest llença acusacions molt greus contra tots els governs europeus, inclosos 
els governs que tenen presidents i ministres socialistes i, específicament, contra el 
Govern del PP, de violació de les lleis internacionals i dels drets humans.  
 
Aquesta campanya afirma que l’article 13 de la Declaració Internacional de Drets Humans 
obliga a obrir les fronteres sense límit quan el que exigeix és no impedir la sortida de cap 
país ni a posar limitacions de mobilitat de dins de qualsevol estat, però no una entrada 
indiscriminada.  
 
Respecte dels temes i les greus acusacions que es llancen d’inacció per part del Govern 
espanyol, vaig a fer-ne un repàs perquè sembla que estan obviant una sèrie de coses 
molt importants. No sé si veuen vostès la Fragata Navarra, que ara serà substituïda per la 
Fragata Canàries que actua a la Mediterrània amb els rescats de centenars de persones 
que ha fet durant aquests anys.  
 
Respecte de l’acord de la Unió Europea a Turquia, que és un acord on es va posar una 
solució al contingent de refugiats que venien principalment de Síria, s’ha de dir que es va 
aprovar, conté totes les condicions de declaració que es va aprovar per tots els grups al 
Congrés de Diputats el 16 de març de 2016, en el qual s’establien les condicions per les 
quals el Govern en aquell moment en funcions pogués signar un acord. El president del 
Govern, el senyor Rajoy, en aquell moment, va demanar i sí va donar suport amb aquest 
acord a la provisió de les devolucions massives i la garantia d’un procediment 
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individualitzat de cinc conforme al dret internacional i europeu. La resta de condicions de 
les declaracions del Congrés ja es van incloure en el tractat entre elles, l’estricte 
compliment del dret internacional i de la unió europea. A l’acord de la Unió Europea 
Turquia recull les condicions establertes per tots els partits polítics espanyols, també al 
setembre de 2015 es va acordar una posició comú de tots els grups al Congrés dels 
Diputats.  
 
Respecte de si la Unió Europea no fa res, la Unió Europea ha establert un pressupost de 
3 milions d’euros per ajudar a quasi 3 milions de refugiats a Turquia, mil milions del 
pressupost de la Unió Europea i 2.000 milions de països membres. Espanya ha aportat 
160 milions d’euros. 310.000 nens sirians han estat escolaritzats a Turquia, s’ha becat 
1.000 universitaris, es paguen 5.000 professors i la Unió Europea ha aconseguit una altra 
subvenció de 300 milions per escolaritzar mig milió d’estudiants sirians amb material i 
transport escolar i formar més mestres.  
 
Per què no venen els refugiats a Espanya? Obrin les portes. Jo els explicaré perquè no 
venen. Espanya ha assumit un compromisos que depenen dels països on estan els 
refugiats, que on estan els refugiats realitzin feines de registre i identificació d’aquestes 
persones. Mentre aquests països no traslladin a Espanya l’expedient d’aquestes 
persones, Espanya no els pot acollir. Per una altra banda, Espanya també acull 
demandants d’asil que arriben per altres fronteres. Respecte de pressupost, el pressupost 
a Espanya per al sistema nacional d’acollida i integració és de 253.000.000 €, s’ha 
incrementat un 2.522 % respecte el 2015, aquí deixo algunes dades que sembla que no 
han recordat quan han presentat aquesta moció.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Té la paraula el senyor Suñé.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Li asseguro que la meva intenció no era intervenir, però com que 
ha fet una referència als socialistes. Miri, escolti, jo sóc socialista, defenso el Partit 
Socialista, però no combrego amb totes les accions que fa el Partit Socialista i li he de dir 
que a vegades sento vergonya de persones que, en nom del Partit Socialista, fan accions 
que no formen part del que hauria de ser. La Mediterrània s’ha convertit en un cementiri 
de persones, per moltes coses que porti vostè escrites al full no són suficients i aquesta 
moció, que tampoc està escrita com a mi m’agradaria, li ben asseguro, però com a mínim 
planteja una solució als milers i milers de persones refugiades que podrien venir a un lloc 
d’acollida. Jo crec que d’això es tracta. No es tracta de mirar si hem posat més euros 
damunt la taula o menys euros, la Mediterrània s’està convertint en un cementiri de 
persones i això és un fracàs de tota la classe política, de tota. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció?  
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies. Bé, jo no hagués intervingut, de la mateixa manera com ha dit el senyor Suñé. 
Primer, la moció no l’hem escrit nosaltres. Nosaltres hem fet una mica de matxembrat 
d’allò que se’ns ha aportat. Ve donat per gent que no està acostumada a fer mocions, per 
tant jo no en criticaré la forma. Si bé estic d’acord amb el 100 % del que aquí s’exposa.  
 
Les dades no els les qüestionaré. La Fragata Navarra és cert que ha fet salvament, 
només faltaria que no salvés la gent que troba o que ho està passant malament, però vull 
recordar-li que en un reportatge de no fa gaires dies a la televisió van acabar reconeixent 
que feien repatriacions in situ, en calent o els traslladen a les CIES. Això segueix 
vulnerant la llei automàticament. 
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Segon, vostè parla de Turquia, és que no volen estar a Turquia, per què els hem d’obligar 
a estar a Turquia? Per què la Unió Europea vol que es quedin a Turquia? És una 
indecència pagar perquè es quedin allà i és una indecència cobrar per tenir-los. Jo 
aquesta reflexió. És evident que nosaltres i vostès estem a les antípodes a l’hora de 
pensar, probablement. Jo només li dic: són mentida les imatges que veiem a televisió? 
Són mentides els 35.000 morts de l’any 2016? No em parli d’euros perquè no han servit 
de res, llavors està molt bé el que vol fer el Govern. 
 
I, després, vostè diu, no venen perquè allà no els identifiquen. Doncs, miri, anem a 
identificar-los, anem a ajudar-los. No és un tema només d’Espanya, és un tema global i la 
moció en parla, no està atacant el PP per se. Està atacant tots els estats que no ho estan 
fent. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla passaríem a la votació de la declaració institucional.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2 
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.  
 
Els grups municipals de C's (3 regidors) i PP (1 regidor) s'abstenen. 
 
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. 
 


