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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 16 de març de 2017 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 16 de març de 2017 per unanimitat, sense introduir-hi 
esmenes. 
 
2. Presa de possessió de la Sra. Rosa Subirats i Naval com a regidora de la CUP-PA 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidora de l'Ajuntament del Masnou, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar 
la Constitució i l'Estatut d'autonomia de Catalunya?" 
 
La Sra. Rosa Subirats  
 

Prometo per imperatiu legal. És l’últim imperatiu legal que assumeixo perquè a partir d’ara 
només obeiré la meva assemblea i la legitimitat del poder popular. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Vull desitjar-li molta sort en aquesta nova etapa com a regidora i donar-li la 
benvinguda en nom de tots els regidors i regidores d’aquest plenari a l’Ajuntament del 
Masnou. Si vol també ara té un moment per dir unes paraules, com vam fer tots els regidors 
a la pressa de possessió.  
 
La Sra. Rosa Subirats 
 
A veure, només vull dir que la CUP del Masnou no hem tingut accés a la informació referent 
al Ple, als expedients, i és per aquest motiu que ens abstindrem a la majoria de punts. Ja 
està.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Rosa Subirats Naval, i continuem amb l’ordre del dia.  
 
3. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Jaume Oliveras informa dels punts següents: 
 
Pantalles informatives 
L’Ajuntament ha instal·lat diverses pantalles informatives als equipaments municipals de 
l’edifici de Roger de Flor, el Mercat Municipal, Els Vienesos i Ca n’Humet. L’objectiu és 
millorar la comunicació entre l’Administració i la ciutadania. 
 
Retirada la darrera placa franquista del municipi 
El divendres 16 de març es va despenjar la darrera placa franquista que restava en un 
immoble del passeig Prat de la Riba, amb la presència de l’alcalde, Jaume Oliveras i el 
regidor de Manteniment i Serveis Municipals, Quim Fàbregas. Tot això en compliment de la 
Llei del memorial democràtic i la Llei de la memòria històrica, aprovades l’any 2007. 
 
Minut de silenci per l’atemptat de Londres 
El dijous 23 de març, l’Ajuntament es va afegir a les mostres de condol per l’atac de Londres 
del dimecres 22 de març. 
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Conferència Els codis d’ètica: serveixen? 
El dijous 30 de març, va tenir lloc a la sala capitular aquesta conferència, on la professora de 
Filosofia de la Universitat de Barcelona, Begoña Román, va parlar sobre la necessitat d’un 
codi d’ètic a l’Administració local. Tal com va explicar l’alcalde, Jaume Oliveras, la xerrada 
va servir per presentar el Codi de bon govern i transparència elaborat per l’Equip de Govern 
i que es va aprovar inicialment al Ple del mes de gener. 
 
Minut de silenci per l’atemptat de Sant Petersburg 
El dimarts 4 d’abril, l’Ajuntament es va afegir a les mostres de condol per l’atac de Sant 
Petersburg del 3 d’abril. 
 
Commemoració de l’aniversari de la República 
L’Ajuntament va commemorar, el 14 d’abril, el 86è aniversari de la proclamació de la 
República amb un punt de llibre que vol retre homenatge als valors republicans.  

 
Minut de silenci per l’atemptat a París 
El divendres 21 d’abril, l’Ajuntament es va afegir a les mostres de condol per l’atac terrorista 
del dijous 20 d’abril a París. 

 
Visita institucional de la presidenta del Parlament 
El dissabte 22 d’abril, amb motiu d’un dels actes de commemoració del 150è aniversari del 
naixement del mestre Lluís Millet i Pagès, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va 
visitar el Masnou. Va ser rebuda a la sala de plens, on va saludar els regidors del consistori i 
va signar en el llibre d’honor. L’alcalde va agrair la presència de la presidenta i va mostrar-li 
el seu suport en la seva tasca. El dimecres anterior, 19 d’abril, l’alcalde es va desplaçar a 
Barcelona per assistir a l’acte de suport a la presidenta davant les dues querelles que 
afronta per haver permès votacions relacionades amb l’impuls del procés sobiranista. Abans 
de finalitzar la rebuda institucional, la presidenta va intercanviar uns obsequis amb l’alcalde. 
La presidenta va visitar, també, acompanyada dels edils del Masnou, familiars del mestre 
Millet i dels membres de la Comissió de l’Any Millet i del Consell de Patrimoni Cultural, les 
dues exposicions sobre el mestre Millet, a la Casa de Cultura i a la seu de l’entitat Gent del 
Masnou. A l’acabar van anar cap a l’església de Sant Pere on es va fer el concert de l’Orfeó 
Català. 

 
Visita al projecte de l’Illa Centre 
El dilluns 24 d’abril, l’alcalde, Jaume Oliveras; les tinentes d’alcalde, Noemí Condeminas i 
Sílvia Folch, i el regidor Jordi Matas, van visitar l’oficina de vendes que la promotora Corp té 
a l’Illa Centre per veure la maqueta. La promoció rep el nom de Nou Centre. 

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Renovació del conveni amb el programa Reempresa 
El divendres 24 de març, l’Ajuntament del Masnou va renovar el seu compromís amb el 
Centre de Reempresa de Catalunya, que des del 2014 disposa d’un punt d’atenció al 
municipi per assessorar tant els empresaris que volen vendre la seva empresa com les 
persones reemprenedores disposades a donar-los continuïtat. Hi va participar l’alcalde, 
Jaume Oliveras; la regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Folch; el gerent de Serveis de 
Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, Leandre Mayola; el president 
de la CECOT i del Centre de Reempresa de Catalunya, Antoni Abad; la presidenta de la 
FAGEM, Roser Moré, i el director del Centre de Reempresa de Catalunya, Albert Colomer. 
 
TURISME 
 
Presentació dels actes del 150è Aniversari Lluís Millet 
El divendres 17 de març, va tenir lloc la presentació dels actes de la commemoració del 
150è aniversari del naixement del mestre Lluís Millet. Tot seguit va haver-hi la conferència El 
llegat musical de Lluís Millet i Pagès, a càrrec d’Àlex Robles Fitó, i després un concert, a 
càrrec d’Anaïs Oliveras i Àlex Sanmartí, acompanyats al piano per Pere-Mateu Xiberta, amb 
la col·laboració del Cor Scandicus. 
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Visita guiada al Cementiri 
El diumenge 19 de març, va tenir lloc la visita guiada El Cementiri, un museu a l’aire lliure. 
 
COMUNITAT I PERSONES 
 
Signatura de convenis de col·laboració 
Durant la darrera quinzena del mes d’abril, l’Ajuntament ha signat un seguit de convenis de 
col·laboració amb diverses entitats del municipi. En aquest cas, han estat de les àrees de 
Cultura, Ensenyament i Salut Pública. L’import dels ajuts d’aquests convenis sumen un total 
de 132.500 euros. 
 
ACCIÓ CÍVICA 
 
Subvencions municipals per a entitats 
El divendres 21 d’abril, es va publicar la convocatòria de les subvencions de l’Ajuntament del 
Masnou a entitats per a l’any 2017. 
 
BIBLIOTECA 
Hora del conte 
El dissabte 18 de març, va tenir lloc aquesta activitat amb el llibre La verema: en Ciscu de 
Can Garnatxa i el raïm misteriós, a càrrec de l’autora, Cesca Mestres. 

 
Tertúlies en Català 
El dilluns 20 de març, va tenir lloc aquesta activitat amb el comentari de la novel·la Se sabrà 
tot, de Xavier Bosch. Organitzat per l’Oficina de Català del Masnou. 

 
Club de lectors intrèpids 
El dimarts 21 de març, va tenir lloc aquesta activitat. 

 
Celebració del Dia de la poesia 
El dimarts 21 de març, va tenir lloc aquesta celebració amb la poesia El vi fa sang, recital 
poètic a càrrec d’Anna Maluquer. Va estar amenitzat amb un tast de vi del celler Roura. 

 
Taller de reciclatge 
El dimecres 22 de març, va tenir lloc aquesta activitat amb La Corba, camina i recull. 

 
Tertúlia literària 
El dimecres 22 de març, va tenir lloc aquesta activitat amb el llibre El silenci de les vinyes. 

 
Hora del conte 
El dissabte 1 d’abril, va tenir lloc aquesta activitat amb el llibre Story time: Gina Ginfer’s 
birthday, a càrrec de l’escola Kids&Us d’anglès. 
 
Xerrada Viatjar amb nens 
El dissabte 1 d’abril, va tenir lloc aquesta activitat. Es van donar consells pràctics i pautes 
per motivar les famílies a viatjar. 
 
Club de lectors intrèpids 
El dimarts 4 d’abril, va tenir lloc aquesta activitat, amb la sessió Fem un Booktrailes en 
família. 

 
Visites escolars 
El dimarts 11 d’abril, va tenir lloc la visita dels alumnes de P2 i P3 de l’escola bressol Ca la 
Rita. 

 
Visita escolar 
El dimarts 18 d’abril, van visitar la biblioteca els alumnes de la llar d’infants Ca la Rita. 
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La Penya dels llibres 
El dimarts 18 d’abril, va tenir lloc aquesta activitat amb el comentari de l’última lectura del 
curs, El zoo d’en Pitus, de Sebastià Sorribes. 

 
Club de lectors intrèpids 
El dimarts 18 d’abril, va tenir lloc aquesta activitat, amb la lectura del llibre Ennuvolat amb 
risc de mandonguilles, de la Judit Barrett. 

 
Tertúlia literària 
El dimecres 19 d’abril, va tenir lloc aquesta activitat. 
 
Visita escolar 
El divendres 21 d’abril, van visitar la biblioteca els alumnes de la llar d’infants Ca la Rita. 
 
Conte musicat 
El dissabte 22 d’abril, els alumnes de l’escola de música Carme Amo van interpretar l’obra 
La gran compositora, de l’alumne de l’escola Hugo López. 

 
CULTURA 
 
Inauguració exposicions Mestre Lluís Millet 
El divendres 31 de març, va tenir lloc la inauguració de les dues exposicions que volen 
recrear la vida i el context en què es va formar el mestre Lluís Millet. La primera va ser a la 
Casa de Cultura i la segona, al local de l’entitat Gent del Masnou. Tot això en motiu del 150è 
aniversari del naixement del mestre Millet. 

 
Presentació del llibre Història contemporània del Masnou 
El dijous 20 d’abril, es va presentar el llibre Història contemporània del Masnou, de la 
historiadora Rosa Toran. Aquest llibre abraça des del naixement del poble com a entitat 
municipal independent, l’any 1812, fins a la celebració de les primeres eleccions municipals 
democràtiques de 1979. L’alcalde, Jaume Oliveras, i l’autora, Rosa Toran, van presentar la 
publicació. Va tancar l’acte un concert de piano de la jove pianista del Masnou, Ester Lecha, 
amb peces de Frederic Monpou i Franz Liszt. 

 
Inauguració de l’exposició “Estupor”, de Pepe Jiménez 
El divendres 21 d’abril, l’alcalde, Jaume Oliveras; la regidora de Cultura, Neus Tallada, i 
l’autor, Pepe Jiménez, van inaugurar l’exposició “Estupor”. 

 
Diada de Sant Jordi 
El diumenge 23 d’abril, Sant Jordi, el Masnou va celebrar la Diada amb un ampli ventall 
d’activitats. A primera hora, el cel es va omplir d’estels amb la tradicional volada dels Amics i 
Antics Escoltes del Masnou. L’entitat Òmnium convidava tots els infants a pintar un conte 
gegant sobre la llegenda de St. Jordi. Tot això amb la tradicional venda de llibres i roses. 

 
Concert de l’Orfeó Català 
El passat dissabte 22 d’abril, va tenir lloc, a l’església de Sant Pere del Masnou, en motiu del 
150è aniversari del naixement del mestre Lluís Millet i Pagès, el concert de l’Orfeó Català. 
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l’alcalde, Jaume Oliveras, van donar la 
benvinguda al públic assistent i van recordar la figura universal del mestre Millet. Aquest 
concert va ser una de les cites més destacades del programa d’actes que l’Ajuntament i la 
comissió ciutadana han creat per a aquesta efemèride. 
 
ACTIVITATS DE LES ENTITATS 
 
45è Aplec de la Sardana 
El diumenge 26 de març va tenir lloc, al pati del Casino, aquest 45è Aplec de la Sardana, 
amb les cobles Marinada, Jovenívola de Sabadell i Principal del Llobregat. 
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Mercat d’intercanvi 
El cap de setmana 1 i 2 d’abril, l’Associació 4 Quarts ha organitzat aquesta activitat. 

 
Festa de Sant Antoni Abad o Tres Tombs 
El diumenge 2 d’abril va tenir lloc aquesta activitat, organitzada per l’Associació de Veïns del 
carrer Sant Rafael, amb la benedicció dels animals. 
 
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET 

 
Teatre familiar Weetfloor 
El diumenge 19 de març, va tenir lloc aquest espectacle, a càrrec de la pallassa Cristina 
Soler. 

 
Teatre L’electe 
El diumenge 26 de març, va tenir lloc aquest espectacle, amb els actors Ramon Madaula i 
Roger Coma. 

 
Teatre L’endrapasomnis 
El diumenge 2 d’abril, va tenir lloc aquest espectacle, a càrrec de Teatre al Detall i La Tresca 
i la Verdesca. 

 
Teatre Les dones sàvies, de Molière 
El diumenge 9 d’abril, va tenir lloc aquest espectacle, a càrrec dels actors Enric Cambray i 
Ricard Farré. 
 
CASINET 
 
Exposició de Toni Villaverde 
El dissabte 18 de març es va inaugurar l’exposició “Objectes voladors totalment identificats”, 
de l’artista Toni Villaverde. 
 
ENSENYAMENT 
 
XV Jornades d’Intervenció Sociocomunitària 
El dimecres 22 de març va tenir lloc aquesta jornada, organitzada per l’Institut Maremar, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament. 
 
Acte informatiu procés admissió 
El dimecres 22 de març va tenir lloc aquest acte informatiu per als ensenyaments de 2n cicle 
d’educació infantil, primària i ESO i per a les famílies que opten per primera vegada als 
estudis de P3 i 1r ESO. 
 
Inici període de sol·licituds d’admissió 
El dijous 23 de març, es va iniciar el període de presentació de sol·licituds d’admissió als 
ensenyaments de 2n cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria. 
 
Taller de Dansa urbana 
El divendres 31 de març va tenir lloc aquest taller, per part de l’alumnat del Centre de 
Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM), a càrrec de la companyia 
internacional Brodas Bros. 
 
Concert de Sant Jordi de l’EMUMM 
El dissabte 22 d’abril, amb col·laboració de BLANCDEguix, va tenir lloc aquest concert. 
 
Redescoberta de la història dels 3 porquets 
El dimarts 25 d’abril, els infants de P2 de les escoles bressol del Masnou van gaudir de 
l’espectacle Els tres porquets es caguen de por, de la Companyia Samfaina de Colors. 
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Acte informatiu del procés d’admissió a les escoles bressol 
El dimarts 25 d’abril es va fer aquest acte informatiu. 
 
Sorteig per a l’assignació d’instruments a l’EMUMM 
El dijous 27 d’abril, va tenir lloc aquest sorteig públic. 
 
ESPORTS 

 
Jornada de vòlei platja 
El dijous 6 d’abril, va tenir lloc, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l’Activitat 
Física, la jornada de vòlei platja per a tot l’alumnat de segon d’ESO dels centres de Masnou, 
Alella i Teià. Les activitats s’han realitzat amb el suport del Consell Esportiu del Maresme i la 
Federació Catalana de Vòlei. 
 
Inscripcions per la Caminada dels Tres Pobles 
A meitat del mes d’abril es van obrir les inscripcions per a la dotzena edició de la Caminada 
dels Tres Pobles, que tindrà lloc el diumenge 7 de maig. 
 
5a edició de la Cursa Popular del Masnou 
El dimarts 11 d’abril, ja es van poder començar a fer les inscripcions a la 5a edició de la 
Cursa Popular del Masnou, organitzada pel club La Sansi, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i del Club Nàutic del Masnou. La cursa es farà el diumenge 21 de maig. 

 
Preinscripcions per al Fakaló 
Des del 18 i fins el 28 d’abril, ja es poden fer les preinscripcions per al Fakaló, que inclou el 
Casal artístic infantil i el Campus esportiu. 

 
GENT GRAN 
 
Visites guiades pel patrimoni local 
El passat dimecres 29 de març va tenir lloc aquesta visita guiada per a les persones 
usuàries dels casals de gent gran del municipi, per diversos espais importants pel seu valor 
arquitectònic i arqueològic del municipi. 
 
HABITATGE 
 
Subvencions per al pagament del lloguer 
El dimecres 19 d’abril es va obrir la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer 
per l’any 2017. 
 
INFÀNCIA 
 
Taller d’aquarel·les amb Carles de la Torre 
Del 21 al 28 de març, es van dinamitzar a dos centres escolars el taller d’aquarel·les amb el 
Carles de la Torre. 
 
JOVENTUT 

 
Visita de la directora general de Joventut de la Generalitat 
El dijous 16 de març, la directora general de Joventut de la Generalitat, Marta Vilalta, es va 
reunir amb la regidora de Joventut, Neus Tallada, i l’alcalde, Jaume Oliveras, per tractar 
alguns projectes en què actualment treballa l’Ajuntament amb la col·laboració de la 
Generalitat, com la redacció del nou Pla local de joventut o la creació d’un nou espai jove a 
les instal·lacions del Port Esportiu. 
 
Enquesta als joves pel Pla local de joventut 
Durant el mes de març es va dur a terme una enquesta per conèixer l’opinió dels joves del 
municipi, en el marc de la redacció del nou Pla local de joventut. Les seves idees són 
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fonamentals per fer una diagnosi de la situació actual en els temes directament relacionats 
amb ells. 

 
Aula d’estudi dinamitzada 
El 28 de març, va tenir lloc aquesta activitat. 

 
Surf de rem 
Els dies 10 i 13 d’abril, es va organitzar un taller de surf de rem per a adolescents. 

 
Jornades de Mobilitat Internacional per a joves 
Des del 27 d’abril i fins al 25 de maig, s’han dut a terme sessions informatives per 
assessorar i orientar aquells joves que tinguin inquietuds per marxar a l’estranger per 
estudiar, treballar, a fer voluntariat o qualsevol altre projecte. 
 
SALUT PÚBLICA I CONSUM 
 
Teatre per promoure la higiene dental 
El dimarts 4 d’abril l’alumnat de 1r de primària de gairebé totes les escoles del Masnou van 
assistir a l’espectacle de titelles Dents netes, sí! Una lliçó per promoure la salut dental. 

 
Visita a la seu del Projecte Home 
El dimecres 20 d’abril, l’alcalde, Jaume Oliveras; la primera tinent d’alcalde, Noemí 
Condeminas, i el regidor de Salut Pública, Albert Alfaro, van visitar la seu de Projecte Home, 
a Montgat. Acompanyats de l’equip directiu i els responsables del centre, van visitar les 
instal·lacions de l’entitat i van conèixer els serveis que s’ofereixen en el centre de dia. 
 
MEDI AMBIENT 
 
Visites guiades al centre de residus del Vallès Oriental 
El dissabte 18 de març, va tenir lloc la primera visita a la planta de compostatge, en el marc 
de la campanya de sensibilització per fomentar la recollida selectiva de les restes 
orgàniques. 
 
Tall del subministrament d’aigua per avaria 
El dijous 16 de març, com a conseqüència d’una avaria a la xarxa de subministrament 
d’aigua, tota la part alta del Masnou i d’altres punts del municipi es van trobar sense 
subministrament. 

 
Apagada per l’Hora del Planeta 
El dissabte 25 de març, diversos edificis municipals van deixar d’estar il·luminats com a 
mostra d’adhesió a la campanya L’Hora del Planeta. 
 
Finalitzades les obres del passeig Marítim 
A meitat del mes d’abril van finalitzar les obres per arranjar un tram del passeig Marítim, que 
es va malmetre a causa del temporal de finals de gener. Les obres van començar el dia 3 
d’abril. Durant l’execució es va garantir el pas de vianants i l’accés als passos soterrats a la 
zona afectada. 
 
PROJECTES I OBRES 
 
Finalitzades les obres del pas de vianants d’accés a la Bòbila 
Ja van finalitzat les obres de construcció d’un pas de vianants a la carretera BV-5026 
d’accés al polígon la Bòbila, entre el Masnou i Teià. Amb aquesta actuació es pretén millorar 
les condicions de seguretat del tram de la carretera a partir de la reducció de la velocitat de 
la circulació dels vehicles.  

 
 
 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000004  27 d´abril de 2017 

 

10 

URBANISME I ACTIVITATS 
 
Atorgada la llicència d’obres per al projecte de l’Illa Centre 
L’Ajuntament, a la Junta de Govern Local del 13 d’abril, va concedir la llicència d’obres 
majors per a la construcció del projecte de l’Illa Centre. El projecte preveu la construcció 
d’un conjunt de 6 edificis plurifamiliars, format per un total de 145 habitatges, dels quals 138 
són de règim lliure i 7 de règim concertat; 36 locals comercials, 1 gran comerç, 345 places 
simples d’aparcament privades i 31 aparcaments dobles; aparcament públic amb 147 
places; 211 trasters privats i 4 trasters públics, i la urbanització d’una plaça. 

 
L’Ajuntament decideix resoldre el contracte per a l’execució de les obres del carrer 
Brasil 
L’Ajuntament ha decidit iniciar d’ofici l’expedient de resolució del contracte amb l’empresa 
Axis Patrimoni, SL. Considera que l’empresa adjudicatària de les obres de millora 
d’accessibilitat del pas soterrat del carrer Brasil ha incomplert els terminis previstos recollits 
al contracte que se li va adjudicar el dia 16 de febrer d’aquest any. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE 

 
Treballs de millora de les voreres 
Un cop finalitzats els treballs d’asfaltat de diversos carrers del municipi, previstos en el Pla 
de xoc de voreres i calçades, l’Ajuntament ha iniciat la reparació de les voreres. L’alcalde, 
Jaume Oliveras, i el regidor de Manteniment, Quim Fàbregas, van visitar les darreres 
actuacions. Es preveu que els treballs s’executin en un termini de tres mesos. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
També vull dir que durant tot aquest període s’han efectuat diferents minuts de silenci en 
aquest Ajuntament, a partir dels diferents atemptats que han patir diferents ciutats, 
atemptats vinculats al fenomen del terrorisme islàmic.  
 
I també voldria aprofitar aquest Ple per lamentar la mort de l’exdiputada i exministra, la 
senyora Carme Chacón Piqueras, del Partit Socialista de Catalunya, que va ser un cop que 
va colpir l’opinió pública, també aquí al Masnou i al nostre país. 
 
I també voldria, per acabar amb un aspecte més positiu, felicitar el senyor Albert Alfaro, 
perquè acompanyarà a partir del proper ple o del següent ple del Consell Comarcal la 
senyora Miras i al senyor Avilés al Consell Comarcal. 
 
Aquestes serien les informacions i les comunicacions de l’Alcaldia. Ara, si els sembla, 
passaríem a donar compte dels decrets d’Alcaldia.  
 
4. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van 
del número 445, de data 9 de març de 2017, al número 809, de data 19 d'abril de 2017. 
 
Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 
5. Donar compte de la resolució d'aprovació de la liquidació del Pressupost de 
l'exercici 2016 
 
Únic. Donar compte de la resolució d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 
de 2016, de data 28 de març de 2017, i amb número expedient X2017001161, de 
conformitat amb el que preveu el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei 39/88, de 5 de març, i el Reial decret 500/1190, de 20 d’abril. 
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El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Si bé és donar compte, sí que m’agradaria poder fer una pinzellada 
del que significa o que ha significat l’exercici 2016.  
 
Aquest exercici 2016 es tanca amb un romanent de tresoreria que ha estat de 3.950.842,91 
€ positius. Això vol dir, sense fer servir paraules tècniques, que es tracta del diferencial entre 
els fons líquids disponibles, més tot el pendent de cobrar, menys tots els passius immediats 
a pagar.  
 
El resultat pressupostari del 2015 va ser d’un resultat negatiu de 299.870 €, uns 300.000 €. 
El resultat pressupostari 2016 és de 3.470.899 €, això significa un increment de 1.158 %. 
 
El romanent de tresoreria del 2015 va ser de 464.905 i liquidem a l’any 2016, amb un 
romanent de 3.950.842 €; això significa un increment del 849 %.  
 
Entre aquestes millores també és considera el període de pagament als proveïdors, 
diguéssim que el saldo final d’any depenent de pagar 2015, 1.698.000, i el tancament del 
2016, estem amb 880.000 €. Això situa també que a 31 del 12 l’endeutament de 
l’Ajuntament està al voltant del 39 %.  
 
Per una altra banda, el superàvit pressupostari, aquests 2.822.082,67 €, aquesta és la 
diferència entre els ingressos i les despeses pressupostades. Aquest diferencial dona 
aquesta disponibilitat de tresoreria, gràcies al principi de ponència de la realització i 
confecció dels comptes pressupostaris de l’Ajuntament.  
  
Per acabar també, només vull comentar que hem tingut uns ingressos corrents amb un 7 % 
superiors, un 107 %, quan l’any 2015 va ser del 101 %. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció al respecte? Doncs donem compte d’aquest punt.  
 
Resultat: En resten assabentats.  
 
6. Donar compte del decret d'aprovació del marc pressupostari a mig termini, 2018-
2020 
 
Primer. Donar compte del decret d’aprovació del marc pressupostari 2018-2020, d’acord 
amb el que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Segon. Donar compte de la seva presentació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública dintre 
del termini establert, és a dir, el 15 de març de 2017. 
 
Resultat: En resten assabentats. 
  
7. Modificar la composició de les comissions informatives i de la Comissió Especial 
de Comptes 
 
El Sr. Jaume Oliveras llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el 
següent: 
 
“Vist l’acord del Ple extraordinari del 9 de juliol de 2015 pel qual es van constituir les 
diferents comissions informatives i la Comissió Especial de Comptes. 
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Vist l’acord del Ple ordinari del 16 de març de 2017 pel qual es va efectuar la presa de raó 
de la renúncia voluntària al càrrec de regidora d'aquest Ajuntament, formulada per la 
senyora Laia Noy i Oliveras. 
 
Atès que en aquesta mateixa sessió plenària està previst que prengui possessió del càrrec 
de regidora del Grup Municipal de la CUP-PA la senyora Rosa Subirats i Naval.  
 
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. Modificar la composició de les comissions informatives i de la Comissió Especial de 
Comptes, que queden de la manera següent: 
 
Comissió Informativa de Serveis Generals  
Vocal titular: Rosa Subirats i Naval (CUP-PA)   
  
Comissió Informativa de Comunitat i Persones  
Vocal titular: Rosa Subirats i Naval (CUP-PA)    
 
Comissió Informativa de Territori 
Vocal titular: Rosa Subirats i Naval (CUP-PA)   
 
Comissió Especial de Comptes 
Vocal titular: Rosa Subirats i Naval (CUP-PA)   
 
Segon. Publicar aquest acord a l’e-Tauler i al Butlletí d’informació municipal, i donar-ne 
difusió al portal de transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general 
coneixement.” 
 
Resultat: Per assentiment. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I, després, portaríem un assumpte d’urgència que també seria vinculat al tema dels 
nomenament, que seria la modificació, també deguda al canvi del Grup Municipal de la CUP, 
del representant municipal al Consell Municipal de Benestar Social en el qual primer 
hauríem de debatre la urgència i després passaríem a la proposta d’acord.  
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta. 
 
Resultat: Aprovada la urgència per 20 vots a favor i 1 vot en contra. 
 
Votació:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), la Sra. 
Sandra Miras (CUP-PA), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
La Sra. Rosa Subirats (CUP-PA) hi vota en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el 
següent: 
 
Modificar el nomenament del representant municipal al Consell Municipal de Benestar 
Social 
 
Vist l’acord del Ple extraordinari del 9 de juliol de 2015 pel qual es van nomenar els 
representants municipal als diferents organismes. 
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Vist l’acord del Ple ordinari del 16 de març de 2017 pel qual es va efectuar la presa de raó 
de la renúncia voluntària al càrrec de regidora d'aquest Ajuntament, formulada per la 
senyora Laia Noy i Oliveras. 
 
Atès que en aquesta mateixa sessió plenària està previst que prengui possessió del càrrec 
de regidora del Grup Municipal de la CUP-PA la senyora Rosa Subirats i Naval.  
 
Vist que des del Departament d’Acció Social està previst convocar un Consell Municipal de 
Benestar Social al mes de maig. 
 
Vista la comunicació formulada per la portaveu del Grup Municipal de la CUP-PA. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents:  
 
Primer. Modificar el nomenament del representant municipal següent: 
 
Consell Municipal de Benestar Social  
Regidora: Sra. Sandra Miras Martínez (CUP-PA)  
 
Segon. Publicar aquest acord a l’e-Tauler i al Butlletí d’informació municipal, i donar-ne 
difusió al portal de transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general 
coneixement. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta: 18 vots a favor, 1 vot en contra i 2 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), la 
Sra. Sandra Miras (CUP-PA), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
La Sra. Rosa Subirats (CUP-PA) hi vota en contra. 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) s’abstenen. 
 
8. Designar l'alcalde com a membre del Consell d'Administració de Promociones 
Portuarias, SA 
 
La senyora Sílvia Folch llegeix la proposta següent: 
 
“Vist l’acta de la reunió del Consell Administració de Promociones Portuarias, SA, de data 14 
de febrer de 2017, en el qual s’acordà per unanimitat entre les persones assistents nomenar 
com a nou membre del Consell, amb el càrrec de vocal, l’alcalde del Masnou, el Sr. Jaume 
Oliveras i Maristany, en representació de l’Ajuntament del Masnou. 
 
Vist l’article 38 c) del Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que estableix que al Ple 
extraordinari d’organització s’hauran de nomenar els i les representants de la corporació que 
han de formar part dels òrgans col·legiats que siguin competència del Ple. Atès que el 
nomenament s’ha produït en el Consell d’Administració del 14 de febrer de 2017, es proposa 
designar l’alcalde com a representant d’aquest Ajuntament en el Consell d’Administració de 
Promociones Portuarias, SA.  

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
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Primer. Designar l’alcalde del Masnou, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, com a 
representant de l’Ajuntament del Masnou, integrant-se com a nou membre del Consell 
Administració Promociones Portuarias, SA amb el càrrec de vocal.  
 
Segon. Notificar aquest acord a Promociones Portuarias, SA.  
 
Tercer. Publicar aquest acord a l’e-Tauler i al portal de transparència municipal als efectes 
del seu general coneixement.”  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Hi ha una esmena? Si? Hi ha una 
esmena, senyor secretari? Sí, de retirada del punt.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No, no, no, l’esmena que vam retirar i vam comentar a la Junta de Portaveus va ser 
l’esmena... ah de retirada. Ah, sí, sí, perdó, és que havia entès retirada. Sí, sí, té raó.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Té la paraula per defensar-la.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, sí, disculpeu no ho havia entès. Bona tarda. El Grup Socialista presenta una esmena, de 
la qual llegiré només la part que demanem, que és la retirada de la proposta per defecte de 
forma, ja que la potestat de nomenar qui ha d’ocupar aquest càrrec correspon al plenari 
municipal, com molt bé ha llegit la regidora, i aquest nomenament ja es va produir el 14 de 
febrer, tal com consta a l’acta del Consell de Promociones Portuarias, SA.  
 
És a dir, nosaltres el que fem aquí no és nomenar sinó ratificar una cosa que ja està 
nomenada. El senyor alcalde ja ho és de facto, perquè així ho va dir a Promociones 
Portuarias. Nosaltres entenem que el correcte, i com passa altres vegades, és que 
Promociones Portuarias ha de notificar que hi ha una vacant per formar part del Consell 
d’Administració i que el plenari escull, proposa la persona que l’ha d’ocupar. Pot ser 
l’alcalde, pot ser qualsevol altre regidor electe que formi part d’aquest organisme. Jo crec 
que s’han fet els coses al revés i per això el que proposem és que es facin de nou de forma 
correcta. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció? 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Per part del Govern no atendríem aquesta sol·licitud de retirada. Després explicaríem el 
perquè. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per tant, passaríem a votar l’esmena de retirada presentada pel Grup Socialista.  
 

El president sotmet a votació que aquest punt es retiri a petició del Grup Municipal del PSC. 
 
Resultat: Es desestima per 11 vots en contra, 2 vots a favor i 8 vots d’abstenció.  
 
Votació 
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) hi vota a favor. 
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Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i 
PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs ara passaríem a debatre el punt número 8. Hi ha alguna intervenció al respecte? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
A veure, més que res dir que el nostre Grup ha presentat l’esmena amb la voluntat de 
corregir el que entenem que és un error de forma. El que tampoc no farem serà votar en 
contra de la possibilitat de formar part del consell de direcció o d’aquest òrgan de 
Promocions Portuàries, perquè esperem que algun benefici vingui cap al poble. Ja està bé, 
entenem que això passa perquè hem presentat diferents mocions per recuperar el Port, 
doncs benvinguda sigui aquesta possibilitat de tenir veu i vot a dins d’aquest òrgan i, per 
tant, nosaltres el que farem serà abstenir-nos a la votació. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres hi votarem a favor perquè confiem en què l’alcalde del 
Masnou defensarà de manera adient els interessos del municipi dins el Consell 
d’Administració i li demanem, suposo que no hi tindrà cap inconvenient, el compromís de 
que ens mantingui puntualment informats, a la Junta de Portaveus, de les diferents 
convocatòries que es realitzin, de l’ordre del dia i del resultat dels debats i els acords que es 
produeixin en les reunions que es duguin a terme. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna intervenció? Senyor Avilés, per part de C’s.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde i bona nit. Bé, per anunciar que el nostre Grup, el nostre vot serà 
abstenció perquè, com ha dit el company que m’ha precedit, l’Ernest Suñé, no deixa de ser, 
doncs, la ratificació més aviat d’un nomenament d’una qüestió que sembla més aviat 
privada.  
 
El que a nosaltres no se’ns escapa, més o menys intuïm, és que com està pròxima la 
renovació de la concessió o l’interès que tenen a Promociones Portuarias per renovar 
aquesta concessió i com, efectivament, aquest plenari, en algunes manifestacions que s’han 
tingut en els darrers plens, doncs, és un tema que s’ha discutit, no ens estranyaria que, si bé 
és una figura històrica o tradicional que un membre del consistori, normalment l’alcalde, 
doncs, estigui representat al Consell d’Administració, que sigui justament ara, doncs bé, 
intuïm que és una mica, ni que sigui posar pressió o que l’alcalde ajudi de forma política a 
poder aconseguir aquesta desitjada, per part de l’empresa, renovació de la concessió.  
 
Jo crec que van per aquí, no crec que busquin ara una figura de l’alcalde perquè puguin 
potenciar, sinó segurament els ajudarà en els seus fins, que és renovar aquesta concessió. 
Però, com que jo això és el que intueixo i com també intueixo que això ho va intuir l’alcalde, 
el que li demano, també, en línia del que ha dit el meu company, és que sàpiga que allà hi 
va a defensar els interessos del Masnou i, per molt que formi part d’un Consell 
d’Administració d’una empresa anònima, doncs, hi serà en representació de l’Ajuntament del 
Masnou i de tots els vilatans i que, per tant, si us plau, en defensi sempre els interessos. I si 
l’interès és no recomanar, de cara a les institucions supramunicipals que hauran de decidir 
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com es prorroga o es deixa de prorrogar aquesta concessió, si això va en contra dels 
interessos de l’empresa a la qual vostè també representarà ara, doncs, que sigui valent i 
defensi els interessos de l’Ajuntament del Masnou i si en un moment considera que són 
incompatibles uns amb els altres, doncs, lògicament no li demanem que deixi el càrrec 
d’alcalde ni molt menys, però que llavors deixi aquest càrrec de Promociones Portuarias. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla, per tancar el debat, no estem fent una cosa nova sinó 
que reprenem una presència que sempre havia tingut l’Ajuntament del Masnou a través del 
seu alcalde en aquest Consell d’Administració, en totes les etapes anteriors d’aquest 
Ajuntament i, per tant, reprenem aquesta situació i és evident que estem en una conjuntura 
important de cara al Port, ho ha comentat el senyor Avilés i aquest alcalde havia anat a 
parlar també amb el Departament de Política Territorial perquè, com a Ajuntament estem 
molt interessats a seguir aquest procés per preservar, sobretot, els interessos del municipi 
amb una futura licitació que pugui haver l’any 2021-2022, crec recordar, no sé si són 
exactament aquests anys, per poder defensar els interessos del municipi i poder parlar 
també amb l’Administració de la Generalitat per tal de poder, com he dit abans, vetllar per 
aquests interessos. Moltes gràcies 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 14 vots a favor i 7 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C's (3 regidors), CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (2 regidors) 
s'abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, senyor Suñé.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Només una petita puntualització, perquè el mandat passat no hi va haver cap alcalde que 
estigués en el Consell d’Administració. Sí, no hi va ser el senyor Pere Parés, sí? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Em sembla que sí, que es va nomenar a l’inici del mandat. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Doncs gràcies per l’aclariment.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ho revisarem a les actes. 
 
9. Resolució de les al·legacions i aprovació del Codi de bon govern i transparència 
municipal de l'Ajuntament del Masnou 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Com vostès saben, el passat 26 de gener vam fer l’aprovació inicial en sessió ordinària del 
que seria el Codi de bon govern i transparència municipal conjuntament amb el Reglament 
de la Sindicatura municipal de Greuges. Vull recordar que el reglament aquest de la 
Sindicatura és ja vigent a partir del 19 d’abril i, per tant, ben aviat començarem una mica a 
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parlar amb tots els grups municipals per buscar la persona que pugui desenvolupar aquesta 
tasca.  
 
Com he dit abans, a l’inici de gener se’n va fer l’aprovació inicial, es van rebre en aquest 
procés unes al·legacions i unes observacions de l’Oficina Antifrau que s’han admès 
parcialment i s’han incorporat en el text que avui portem a aprovació definitiva, que no varien 
substancialment el document inicial presentat pel Govern. Com ja vam explicar, bàsicament 
es tractava d’aplicar tots aquells aspectes que s’havien de desenvolupar vinculats a la Llei 
de transparència del 2014 i com un dels objectius hi havia que havíem de fer aquest Codi i 
també el Síndic de Greuges municipal, que es trobava en el pla d’actuació municipal, en el 
pla d’actuació ciutadana aprovat per aquest mandat. I abordàvem dos grans àmbits: el bon 
govern basat en una sèrie de principis ètics i també les mesures de cara al foment de la 
transparència i l’exercici dels càrrecs públics.  
 
Vostès tenen la documentació, s’hi han incorporat força observacions fetes per l’Oficina 
Antifrau i d’altres s’han considerat que són qüestions que ha de resoldre la legislació 
superior, per dir-ho d’alguna manera.  
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“El Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària celebrada en data 26 de gener de 
2017, adoptà, entre d’altres, l’acord d’aprovació inicial del Codi de bon govern i 
transparència municipal de l’Ajuntament del Masnou. 
 
L’expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant anuncis publicats al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), de data 10 de febrer de 2017; al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya (DOGC), de 10 de febrer de 2017; al Diari El Punt Avui, de data 
10 de febrer de 2017, a la publicació El Masnou Viu del mes de febrer i a l’e-tauler i portal de 
transparència de l’Ajuntament del Masnou. 
 
El termini d’audiència va finalitzar el 24 de març de 2017. Dins d’aquest termini únicament es 
va presentar un escrit d’al·legacions per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb registre 
d’entrada E2017002733, de data 2 de març de 2017. 
 
Vista la memòria d’Alcaldia de data 28 de març de 2017. 
 
Vist l’informe jurídic emès en data 29 de març de 2017, pel secretari general de l’Ajuntament 
del Masnou. 
 
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. Estimar parcialment les al·legacions formulades per l’Oficina Antifrau de Catalunya 
en el sentit que consta en la memòria d’Alcaldia de data 28 de març de 2017 i en l’informe 
jurídic emès en data 29 de març de 2017 pel secretari general. 
 
Segon. Aprovar definitivament el Codi de bon govern i transparència municipal de 
l’Ajuntament del Masnou, segons el text que s’adjunta als presents acords, que incorpora el 
nou redactat producte de les al·legacions estimades. 
 
Tercer. Notificar els presents acords a l’Oficina Antifrau de Catalunya, adjuntant còpia de la 
memòria d’Alcaldia i de l’informe de secretaria.  

 
Quart: Publicar els presents acords i el text íntegre del Codi de bon govern i transparència 
municipal de l’Ajuntament del Masnou al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l’e-
tauler i portal de transparència de l’Ajuntament del Masnou; i anunciar al Diari Oficial de la 
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Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en 
què se n’hagi publicat íntegrament el text. 
 
Cinquè: Comunicar els presents acords i el text íntegre del Codi de bon govern i 
transparència municipal de l’Ajuntament del Masnou a l’Administració de l’Estat i de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi hauria alguna intervenció al respecte? Senyor De las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Gràcies, senyor alcalde. Molt breu. Quan es va aprovar inicialment l’anterior Ple jo vaig fer 
una sèrie d’observacions, no totes, però algunes de les que ha posat l’Oficina Antifrau 
anaven en la línia del que vaig comentar. Són senzilles, penso que amb aquesta visió 
d’al·legacions millora el text, queda més depurat de com es va presentar inicialment i hi 
votaré a favor.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista? Senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Bé, el nostre Grup hi votarà a favor. Ara, a manca de la publicació al BOP, podem dir que ja 
disposem de Codi de bon govern i transparència del Masnou que, com tots sabem, 
conforma un conjunt de principis, valors, normes i bones pràctiques que han de guiar la 
nostra actuació per assolir que l’Ajuntament funcioni amb la màxima transparència i ètica 
pública. 
 
Aquesta és la teoria. La pràctica, ara per ara, és una altra... 
 
Senyores i senyors del Govern, Sr. alcalde, creuen vostès que la seva actuació compleix 
amb aquest Codi de bon govern? És una pregunta retòrica, no cal que responguin, ja els 
avanço jo que no, no el compleixen, i algunes persones ─unes poques─ en són totalment 
responsables. 
 
Creuen que s’ajusta al Codi de bon govern i als principis de transparència, l’advocació 
(recuperació) per part de l’alcalde de la competència transferida a la Junta de Govern per 
aprovar un procés selectiu de tècnic de comunicació a esquenes dels seus socis de govern? 
No, senyor alcalde, no s’hi ajusta... 
 
Creuen que s’ajusta al Codi de bon govern i transparència que la persona que ocuparà 
aquest càrrec el compatibilitzi amb les tasques de regidora del govern de Vilassar de Mar 
que ocupa com a membre d’ERC? No, senyor alcalde, no s’hi ajusta... 
 
Creu que s’ajusta al Codi de bon govern i transparència la seva actitud, Sr. alcalde, al 
mantenir al seu càrrec persones que han demostrat per activa i per passiva la seva manca 
d’ètica i moral, al mentir al plenari i confessar-ho? No, senyor alcalde, no s’hi ajusta... 
 
Creu que s’ajusta al Codi de Bon Govern i transparència l’actitud prepotent i sectària que 
apliquen amb determinades entitats i associacions de veïnes i veïns, no rebent-los, imposant 
el seu criteri i intentant sotmetre’ls als seus designis, condicionant ─fins i tot─ el seu futur? 
No, senyor alcalde, no s’hi ajusta... 
 
Creu que s’ajusta al Codi de bon govern i transparència el fet que algunes de les persones 
que vostès han nomenat per avaluar el presumpte assetjament que una regidora del seu 
Govern ha fet a treballadors municipals manifestin públicament que són amigues de la 
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regidora, i facin viatges juntes mentre està el procés en marxa? No, senyor alcalde, no s’hi 
ajusta.  
 
Res del que he esmentat s’ajusta a aquest Codi que, des d’avui, és ja paper mullat; una altra 
fita assolida sense ànim de complir el contingut, només per justificar-se i omplir 
estadístiques i pàgines web i d’El Viu absurdes i buides de contingut. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ja està. Ha acabat senyor Suñé o vol continuar? Ha acabat la intervenció? Sí? O s’ha 
quedat sense paraules? D’acord, li recomano que es miri al mirall algun dia. Continuem amb 
les paraules, senyor Màxim Fàbregas té la paraula.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem a favor de la proposta perquè així ho vàrem fer 
en l’aprovació inicial del Codi de bon govern i transparència, un redactat en el qual nosaltres 
vàrem tenir una intervenció destacada, i no és per posar-nos floretes. I perquè creiem que 
les modificacions que s’han introduït, com deia l’alcalde, no desvirtuen gens el contingut del 
projecte aprovat inicialment. Nosaltres ens comprometem, des d’avui mateix, ja ho hem fet 
fins ara, però des d’avui mateix, a complir amb les nostres obligacions i a vetllar perquè 
també ho facin la resta de personal a qui s’adreça aquest Codi de bon govern que, per a 
nosaltres, en cap cas és un paper mullat i voldríem recordar que si justament aquest Codi de 
bon govern es va començar a redactar va ser perquè hi va haver una moció presentada pel 
nostre Grup Municipal, que va ser aprovada pel plenari. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Alguna intervenció més? Doncs passem a la votació. Només potser esmentar que 
una de les coses que s’hi han incorporat, abans m’he oblidat de comentar-ho, a part de les 
observacions de l’Oficina Antifrau, han estat aspectes importants sobre el tema de conflictes 
d’interessos, agafat del codi de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, que potser és 
important esmentar-ho, perquè és la part potser més substancial que s’ha incorporat en 
aquest Codi de bon govern. Doncs passaríem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), la 
Sra. Sandra Miras (CUP-PA), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
La Sra. Rosa Subirats (CUP-PA) s’absté. 
 
10. Modificació plantilla i relació de llocs de treball 2017 
 
La Sra. Sílvia Folch  
 
Gràcies, senyor alcalde. La proposta que sotmetem a votació, és l’aprovació de la 
modificació de plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament del Masnou.  
 
La relació i els llocs de treball inclouen la totalitat de llocs existents a l’organització i és 
l’instrument on queden assignades les funcions, atribucions i comeses que ha de realitzar el 
personal que ocupa els respectius llocs de treball. Tant la relació de llocs de treball com la 
plantilla són aprovats pel Ple en caràcter general de forma conjunta amb el pressupost 
municipal; si bé, atenent a criteris d’organització administrativa interna, pot ser proposada la 
seva modificació un cop aprovat ja el pressupost, ja que la relació de llocs de treball ha de 
respondre a les necessitats de recursos humans de les corporacions pel seu perfecte 
funcionament i dels seus serveis. I a fi de cobrir de forma més eficient la dotació del personal 
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és necessari dur a terme aquestes modificacions que en aquest Ple es proposen. Per tant, 
es proposa l’aprovació dels següents acords. 
 
La Sra. Sílvia Folch llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el següent: 
 
“Vist que el pressupost general de l’any 2017, juntament amb la plantilla, el catàleg i la 
relació de llocs de treball de l’exercici 2017, es va aprovar, inicialment, per l’Ajuntament en 
sessió plenària extraordinària del dia 27 d’octubre de 2016, i després d’estar exposat al 
públic per termini de quinze dies, va quedar aprovat definitivament, atès que no es van 
presentar al·legacions ni esmenes de cap mena.  
 
Vist que es presenta una modificació de la relació de llocs de treball consistent únicament a 
incrementar tres dotacions del lloc de treball d’ordenança i en una modificació de la plantilla, 
per incorporar les places d’aquestes tres dotacions d’ordenança i les places d’A1 de llocs de 
treball que es van barrar en la modificació de llocs de treball de 2014, així com una 
modificació de la fitxa del lloc de treball de cap de la unitat de Manteniment, Serveis i Medi 
Ambient. 
 
Vist que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta 
d’establir nous serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions 
no puguin esperar a l’exercici següent, així com també si la modificació respon a criteris 
d’organització administrativa interna d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol. 
 
Vist l’informe emès pel Departament de Recursos Humans i Organització en el qual es 
justifica la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball 2017. 
 
Vistes les actes de la negociació efectuada amb les organitzacions sindicals els dies 14 i 23 
de març de 2017, d’acord amb l’article 35 de l’EBEP, que estableix com a matèria de 
negociació les relacions de llocs de treball. 
 
Vist l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és l’òrgan 
competent per aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball. 
 
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 la modificació de la relació de llocs de treball i el catàleg de llocs 
de treball en el sentit següent: 
 
a) Incorporar tres dotacions del lloc de treball d’ordenança i eliminar una dotació del lloc de 

treball d’operari de neteja, una dotació del lloc de xofer 2a i una dotació del lloc de 
vigilant cívic (s’eliminarà la dotació de vigilant cívic quan el lloc d’ordenança reservat a 
promoció interna estigui cobert). 
 

b) Modificar els requisits de formació específica del lloc de treball de cap de la unitat de 
Manteniment, Serveis i Medi Ambient en el sentit que també hi puguin accedir 
arquitectes o arquitectes tècnics. 

 
Segon. Aprovar inicialment la modificació la plantilla de personal laboral i funcionari en el 
sentit següent: 
 
a) Incorporar tres places de subaltern, i amortitzar una plaça de personal qualificat d’oficis 

C2, una plaça de personal de neteja i una plaça de personal d’oficis no qualificat 
(aquesta darrera quan es cobreixi una de les places de subaltern), en concordança amb 
la modificació de la relació de llocs de treball. 
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b) Incorporar sis places de tècnic superior A1 a la plantilla de personal laboral; cinc places 
de tècnic d’administració general, una plaça de tècnic superior de Medi Ambient i una 
plaça de tècnic superior de Salut Pública a la plantilla de personal funcionari, amortitzant-
se les places de tècnic de gestió o tècnic mitjà quan es cobreixin les places de tècnic 
superior. 

 
c) Adaptar el document de la plantilla de personal funcionari i laboral a les incidències 

produïdes des de la seva aprovació en el Ple del 27 d’octubre de 2016 i fins al moment 
actual, concretament: consta com a vacant la plaça d’interventor perquè la titular va 
guanyar una plaça en una altra administració mitjançant el concurs unitari; consta una 
vacant menys d’agent de policia perquè va finalitzar el procés selectiu, i consta una 
vacant més de subaltern per la jubilació del seu titular. 

 
L’efectivitat d’aquest acord resta subordinada a l’aprovació de la corresponent modificació 
pressupostària. 
 
Tercer. Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i a l’e-Tauler, durant 15 dies 
hàbils, a l’objecte que els interessats puguin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions que 
considerin oportunes davant el Ple de l’Ajuntament. 
 
L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no es presenten 
reclamacions i s’elevarà a definitiu, el qual serà publicat al BOP. 
 
En el cas que es presentin al·legacions s’elevarà, en el termini d’un mes, al Ple de 
l’Ajuntament, la proposta d’estimació o desestimació de les reclamacions i d’aprovació 
definitiva de la modificació de la plantilla i de la relació dels llocs de treball.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Folch. Hi ha alguna intervenció per part del Grup Socialista? senyor 
Suñé 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres no votarem a favor d’una modificació que abunda 
amb la lenta i progressiva degradació de la figura dels vigilants cívics, que el que està fent 
és reduir la presència de vigilància al carrer i que rebaixa les condicions per ser cap de 
Manteniment. Nosaltres creiem que la figura de cap de Manteniment ha d’estar gestionada 
per un enginyer, podríem entendre que s’obrís a altres perfils d’enginyeria però no a un 
arquitecte tècnic, que nosaltres creiem que és rebaixar la qualitat del servei d’aquesta figura. 
Els arquitectes tècnics tenen una altra especialitat, destinada a un altre àmbit de treball i no 
pas ser cap de Manteniment. Per això, el nostre vot serà en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Crespo  
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde, bona nit. Nosaltres volem anunciar que el vot que farem serà en 
contra i serà negatiu per diverses raons. Primer, perquè no ens sembla rigorós el 
funcionament del Departament de Recursos Humans, com ja es va manifestant des de 
massa temps pels diferents grups municipals en aquest plenari, en el nostre també. 
L’opacitat de molts procediments en els processos de selecció, la manera d’aprovar 
modificacions de plantilla, sense un estudi de necessitats previs, la mancança d’un 
organigrama funcional, el fet que hi hagi un grup de treball que s’hagi de reunir per treballar 
les fitxes dels llocs de treball que faci dos anys que no es reuneix. Entenem que no hi ha 
criteris clars per anar amortitzant unes places sí i d’altres no. Entenem que hi ha gairebé 40 
persones amb processos de funcionarització pendents, no sabem per quin motiu. I, a més, 
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tampoc entenem la contradicció, com apuntava abans el senyor Suñé, que ens carreguem 
les figures dels agents cívics, els vigilants cívics i, en canvi, en paral·lel, estem treballant per 
fer una Ordenança de convivència ciutadana que implica un articulat d’obligat compliment i 
que ens agradaria saber de quina manera i amb quin personal la faran complir. Per tant i per 
tots aquests motius, el nostre vot serà negatiu.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Avilés 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Nosaltres ens abstindrem en la proposta. Bàsicament el que 
demanem és que es comencin a unificar criteris per evitar precisament que hi hagi 
manifestacions que posin en dubte l’honorabilitat i la bona feina de Recursos Humans de 
determinades persones, doncs que es comencin a unificar criteris.  
 
Ens referim al fet que si, efectivament, es vol obrir la plaça de cap d’Unitat de Manteniment i 
Serveis perquè hi puguin també accedir arquitectes o arquitectes tècnics, que podríem 
valorar-ho, però si, per exemple quan es fa la figura del gerent sobre qualsevol llicenciatura, 
quan es podria dir, doncs, el gerent sí que semblaria que fos més raonable acotar-lo a 
determinades llicenciatures i allà no. Aquí l’acotem, no l’obrim sinó que l’acotem. És a dir, 
aquesta manca de criteri a l’hora de determinar la formació de determinats llocs de treball 
específics, és a dir, amb una titulació de grau qualificada com a important i que portaran una 
gran responsabilitat de l’Ajuntament, aquesta falta de criteri, diríem doncs, no fa més que 
dificultar que el que hauria de ser una aprovació normal, doncs, pugui comptar amb 
l’aprovació o un vot favorable del Grup de C’s i, per això, ens abstindrem.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Folch, té la paraula. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, per intentar respondre, començaré una mica pel final. Deies, la falta de criteri en la 
definició de formació. Justament, perquè s’observava que en aquest lloc de treball la titulació 
estava massa acotada, justament per això, per aquest criteri, que hem volgut donar una 
major obertura en aquest lloc de treball, és pel que s’ha fet. Per tant, no entenc ben bé o no 
he entès quan has intentat explicar-ho.  
 
I tampoc comparteixo el fet que consideri que un arquitecte rebaixa la formació en l’ampliar 
més titulacions. És a dir, el que s’ha proposat, bàsicament, és la modificació del lloc de 
treball de cap de manteniment i respon a una necessitat tècnica i objectiva d’incrementar els 
requisits de formació per proveir aquest lloc de treball.  
 
El cap de Manteniment és el responsable de totes les activitats tècniques i administratives 
que es desenvolupen a l’Àrea de Manteniment i Serveis; però, alhora, també és el 
responsable dels diferents contractes i té la responsabilitat d’assegurar el Pla de 
manteniment preventiu i predictiu de tots els edificis municipals. Aquí entra perfectament no 
només l’enginyeria sinó l’arquitectura. D’aquí l’obertura al fet que tant un arquitecte, que de 
fet són quatre titulacions: és arquitectura i arquitectura tècnica, o enginyeria i enginyeria 
tècnica. De fet, hem obert a més titulacions específiques de cara que amb l’actual formació 
només en enginyer, evidentment que pot tirar endavant amb aquestes titulacions i són 
adequades per desenvolupar aquest lloc de treball, però entenem que incorporant aquestes 
dues altres titulacions millora tècnicament el requisit d’accés. Per tant, tot l contrari del que 
m’ha semblat que comentaves. Hem perfeccionat i hem ajustat més la formació al lloc de 
cap de Manteniment.  
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Respecte als vigilants cívics o els comentaris que deia la senyora Crespo, argumentava que 
no hi havia organigrama: està penjat a la web. Per tant, igual és que l’has trobat, 
argumentava que la valoració dels llocs de treball no s’ajuntaven els sindicats per treballar 
amb Recursos Humans de feia dos anys. Es reuneixen cada setmana durant dos anys, 
imagina’t la diferència de no reunir-se a reunir-se cada setmana.  
 
I, respecte als vigilants cívics, em deia que com tiraríem endavant l’Ordenança de civisme. 
És que els vigilants cívics no han estat mai vinculats a l’Àrea de Civisme. Han estat vinculats 
a l’Àrea de Seguretat Ciutadana. Per tant, tampoc era la seva funció tirar endavant cap tema 
de l’ordenança que tirarem endavant. I em sembla que he respost els comentaris. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Suñé 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, una observació respecte a la resposta que ha donat la senyora Folch, que podria 
compartir-la, però a mi m’agradaria que quedés constància que dins del Departament de 
Manteniment, el pressupost del departament, el 90% del pressupost el gestiona una 
enginyeria, com són els contractes de neteja, de recollida de residus, la gestió de residus i 
l’organització de personal vinculat a temes tècnics, no pas el tema d’equipaments i d’edificis, 
que seria un 10 % del cost. Per tant, la desproporció d’una o una altra figura per la nostra 
part queda evident. Podríem entendre l’increment de figures. Jo crec que es podria obrir a 
qualsevol persona fins i tot un advocat, que té un gran coneixement de l’entorn administratiu, 
podria fer una bona feina; però al nostre entendre el que s’està fent és, diguérem, acotar a 
un perfil excessivament determinat.  
 
I, respecte al tema dels vigilants cívics, si no ha estat vinculat el Departament de Civisme 
abans és perquè vostès no han volgut. Quan es van crear no hi havia aquesta regidoria, hi 
havia la de Seguretat Ciutadana, que era la que s’encarregava de les seccions de control del 
civisme i del compliment de les ordenances municipals. Per tant, aquesta figura sí que feia 
aquesta part d’intermediació, aquesta part d’evitar la severitat o el càstig que fins ara les 
policies locals feien, és a dir, la creació d’aquesta figura era per fer d’intermediador perquè 
no tot se soluciona amb sancions sinó educant la gent. I aquest és l’objectiu de la figura. I li 
puc donar la raó respecte al fet que ha evolucionat tant l’estructura municipal com les 
funcions. Nosaltres entenem que aquesta figura hauria d’haver anat evolucionant, igualment 
que ha evolucionat l’organigrama municipal. Si no s’ha fet és perquè vostès no ho han 
cregut. En aquests moments el que sí que és evident és que del nombre de vigilants cívics 
que hi havia ara només en queda un. I, per a nosaltres, això és una degradació de la figura i 
una minva del que hi ha fins ara. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé. Senyora Crespo. 
 
Ela Sra. Elena Crespo 
 
Jo, simplement un parell d’aclariments, perquè potser no m’he explicat bé. L’organigrama 
que jo demano és l’organigrama que s’ha demanat aquí al Ple milers de vegades, que és un 
organigrama funcional. No el de com s’organitza l’Ajuntament per regidories sinó els 
treballadors municipals per cada àrea, doncs llavors segurament la informació no l’he 
trobada, però m’estranya. 
 
I, després, l’altra cosa és que jo tenia entès que hi havia un grup de treball que s’havia de 
reunir per fer una revisió de les fitxes de cada.... exactament val. I tu dius que cada setmana 
es reuneixen, d’acord. Molt bé.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passem a la votació del punt. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 11 vots a favor, 4 vot en contra i 5 vots 
d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores) i PP (1 regidor) 
s'abstenen. 
 
11. Aprovació inicial de les bases específiques sobre concessió de subvencions a 
empreses de nova creació 
 
La Sra. Sílvia Folch  
 
Gràcies, senyor alcalde. Ara aprovarem unes bases i abans d’explicar-vos en què 
consisteixen, voldria dir-vos que aquestes bases han sigut esmenades pel Grup d’ICV-EUiA 
i, després d’una sèrie d’intercanvis d’opinions, hem arribat a acceptar bona part d’aquestes 
esmenes, que s’han incorporat a les bases que avui aprovem.  
 
La Regidoria de Promoció Econòmica, d’entre els seus objectius hi ha el d’impulsar 
projectes d’emprenedoria i ofereix serveis i recursos per facilitar la gestió de les empreses, 
així com intentar influir en la dinamització econòmica del territori i la creació de llocs de 
treball. I una d’aquestes accions és la convocatòria anual de les subvencions a empreses de 
nova creació.  
 
Aquesta subvenció ja ha estat realitzada en els anys 2013, 2015 i 2016. El 2017 es preveu 
dedicar-hi un import de 30.000 €. Per tant, per tirar endavant aquesta convocatòria, cal 
aprovar unes bases, que és el que us comentava abans, que han estat esmenades i, per 
tant, procediríem a portar al Ple l’aprovació dels següents acords. 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Atès que la Regidoria de Promoció Econòmica té entre els seus objectius estratègics per al 
mandat 2015-2019, recollits al Pla d’actuació municipal, impulsar els projectes locals 
d’emprenedoria i oferir serveis i recursos per facilitar la gestió de les empreses, com a forma 
d’influir en la dinamització econòmica del territori i en la creació de llocs de treball. 
 
Considerant que una de les accions que dona resposta a aquests objectius és la 
convocatòria anual de subvencions a empreses de nova creació, que ja s’ha realitzat amb 
èxit els anys 2015 i 2016. 
 
Vist que en l’exercici 2017 s’ha consignat al pressupost municipal de despeses l’aplicació 
2017.PE.43300.47900 “Subvencions emprenedors”, amb un crèdit inicial de 36.000,00 €, 
dels quals es preveu dedicar 30.000,00 € a aquesta convocatòria. 
 
Vist l’informe del gerent municipal de data 28 de març de 2017, en el qual exposa la 
necessitat d’elaborar i aprovar unes bases específiques que regulin la concessió de 
subvencions a empreses de nova creació a atorgar pel procediment de concurrència 
competitiva. 
 
Vist el text de la proposta de bases, que forma part de l’expedient. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
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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 inicialment les bases específiques que regulen l’atorgament de subvencions 
a empreses de nova creació a atorgar pel procediment de concurrència competitiva, segons 
el text del document que forma part de l’expedient. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases específiques 
que regulen l’atorgament de subvencions a empreses de nova creació a atorgar pel 
procediment de concurrència competitiva, per un termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi 
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i al portal web de transparència 
municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia 
de la publicació de l’anunci al BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar al Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del 
Masnou, situat a la Casa del Marquès, carrer de Joan Carles I, 12, 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 que regulen l’atorgament de 
subvencions a empreses de nova creació, a atorgar pel procediment de concurrència 
competitiva que s’aproven inicialment, quedaran aprovades definitivament sense necessitat 
de cap tràmit ulterior, i es es publicaran directament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord. Hi ha alguna esmena viva? Senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres no hem tingut la sort o l’habilitat que han tingut els 
companys d’ICV-EUiA i hem presentat una esmena que tot indica que no serà acceptada. 
Nosaltres, el que proposàvem era que aquest subvenció, doncs, no fos compatible amb el 
premi d’emprenedoria el Masnou jove que, posteriorment doncs, també aprovarem. I era 
només perquè s’ha donat la circumstància que en el premi que es va donar l’any passat i 
s’ha donat aquest any, la mateixa empresa que ha rebut subvencions també ha guanyat el 
premi. I nosaltres enteníem que el que s’havia de fer era garantir que el màxim d’empreses 
possible se’n beneficiés. Aquesta és la idea. Jo, pel que veig, el Govern, precisament el que 
vol és això, però bé, nosaltres mantenim l’esmena en aquest sentit. Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la ponent? 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, tal com et vaig respondre per correu electrònic, l’esmena que proposaves, en el ben 
entès que és el contrari del que nosaltres defensem, és que fossin incompatibles tant la 
subvenció a les empreses com el Premi d’Emprenedoria Jove. I la postura de l’Equip de 
Govern és la contraria. És a dir, entenem que un jove que munta una empresa té, per una 
banda, l’opció d’obtenir un premi, que és el que aprovarem si tot va bé en el proper punt i, 
per una altra banda, alhora, té dret també a tenir una subvenció com a empresa de nova 
creació. Per tant, la compatibilitat no és un error sinó que és voluntària per a aquest Equip 
de Govern, que sigui així, i, per tant, no prosperaria l’esmena que has presentat.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem a la votació de l’esmena.  
 
El president sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-CP. 
 
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 16 vots en contra, 2 vots a favor i 3 vots 
d’abstenció.  
 
El Grup Municipal PSC-CP (2 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), ICV-
EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara passaríem al debat de la proposta. Senyor De las Heras.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Li avanço que el nostre vot serà a favor. El comentari el faré en el següent punt perquè 
tenen una certa similitud.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
El nostre Grup hi està a favor perquè, al marge que l’esmena no s’hagi acceptat, estem 
plenament d’acord amb la proposta del Govern. Entenc la posició del Govern de voler 
promoure que les noves empreses tinguin subvencions i també entenc la proposició del 
Govern que hi hagi premis, això ho entenem, el que creiem és que la possibilitat aquesta 
que hi hagi duplicitat va en detriment d’altres joves empreses, ja que una empresa ho 
acumula tot. Bé, és un criteri, tan bo és el seu com el nostre, per tant no hi hauria aquí una 
divergència i per això anunciem que el nostre vot serà a favor.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde, i també gràcies al senyor Suñé per la seva referència a la nostra 
habilitat negociadora. Una habilitat negociadora de la qual tots som testimonis, no sempre 
ens ha donat els fruits que nosaltres esperàvem, tot i que avui sí que ha passat. I perquè 
això ha estat així, nosaltres votarem a favor de la proposta; perquè, tal com deia la regidora, 
el Govern ha acceptat totes les esmenes que havíem presentat al redactat inicial, amb tan 
sols dues modificacions, que també hem acordat, una que fa referència a la puntuació d’un 
dels criteris de valoració i l’altra que introdueix l’existència d’un import mínim de la subvenció 
a rebre. 
 
Quan l’any passat el nostre Grup va votar a favor de les bases que es varen presentar, ja 
vàrem advertir que nosaltres érem partidaris de la seva modificació i és per això que 
enguany, que hem tingut temps suficient, hem presentat un seguit d’esmenes que, com deia 
abans, han estat acceptades i de les quals volem ressaltar les següents: 
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a) S’augmenta del 25 % al 50 % el percentatge de les persones promotores que han d’estar 
empadronades al Masnou en el cas que la subvenció sigui demanada per qualsevol 
forma societària. 

 
b) Es modifiquen els criteris de valoració en els següents aspectes: 

 Es disminueix la puntuació proposada pel Govern pel fet de disposar d’un local o 
establiment a peu de carrer. 

 S’introdueixen puntuacions per a les contractacions de persones amb contracte indefinit, 
aquesta és una novetat (15 punts per a les contractacions de jornada completa i 10 punts 
per a les contractacions d’una jornada laboral mínima de 25 hores setmanals).  

 S’atorguen 5 punts més per a cada lloc de treball que es creï i sigui ocupat per una 
persona aturada de llarga durada. 

 
A més, aquesta és una de les esmenes que hem establert amb la regidora i el Govern,  
 
a) S’estableix que no es podran percebre subvencions per un import inferior a 500 € i 

s’augmenta l’import màxim de la subvenció a rebre, dels 3.000 € proposats pel Govern 
als 3.500 € proposats per ICV-EUiA. 

 
b) I, finalment, i aquesta també és una modificació essencial, a proposta del nostre Grup 

hem acordat que les subvencions s’atorguin en funció de la puntuació obtinguda per cada 
sol·licitant per l’aplicació dels criteris de valoració. 

 
Aquest era un altre dels aspectes que l’any passat vàrem dir que calia modificar, perquè 
creiem més adient fer-ho d’aquesta manera que no com s’havia fet els anys anteriors, quan 
el que es feia era ordenar les sol·licituds per la puntuació obtinguda i atorgar a cadascuna 
3.000 € fins que s’esgotaven els 30.000 € a distribuir. 
 
Aquest procediment provocava situacions com les de l’any 2015 quan, de les 21 sol·licituds 
que complien els requisits, només les 10 de major puntuació van aconseguir un ajut de 
3.000 € cadascuna, mentre que les altres 11, la major part de les quals a pocs punts de 
distància de les darreres subvencionades, no van rebre ni un euro.  
 
Amb la nostra proposta garantim que el repartiment arribarà a totes les sol·licituds que 
compleixin els requisits de la convocatòria i que, a més, els imports de les subvencions que 
s’atorguin no seran automàtics, sinó que s’establiran en funció de la puntuació obtinguda per 
cada sol·licitant i, per tant, dels mèrits que hagin acreditat.  
 
No obstant això, i atenent, com deia abans, una demanda de la regidoria, hem acceptat que 
s’inclogui una condició per la qual si, feta la primera distribució hi ha imports que no arriben 
als 500 €, les sol·licituds corresponents siguin desestimades i es produeixi una nova 
distribució dels 30.000 € entre les sol·licituds restants. Hi ha el compromís de revisar 
aquesta condició, en funció del que passi enguany, de cara a la convocatòria de l’any vinent. 
 
Volem agrair la disponibilitat de la regidora de Promoció Econòmica, Sra. Folch, amb la qual 
hem tingut molts i molts desencontres en aquests darrers gairebé sis anys, que en la 
mateixa línia del que en els dos darrers mesos han fet tres dels seus companys de Govern 
(el regidor de Salut Pública i les regidores de Serveis Socials i Ensenyament), ha mostrat un 
tarannà negociador que ha fet possible aquest acord, que beneficiarà les empreses que 
optin a aquest tipus d’ajuts. Gràcies  

 

El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs passem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta: 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció. 
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Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors), ICV-
EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s'absté. 
 
12. Aprovació inicial de les bases específiques premi d'emprenedoria 
@elmasnou_jove 
 
La Sra. Sílvia Folch  
 
Gràcies de nou. Com deia abans, parlàvem de subvencions i ara parlem del premi. És a dir, 
amb els mateixos objectius que la proposta anterior per dinamitzar el teixit econòmic del 
municipi i de cara a intentar millorar l’emprenedoria dels joves es fa un premi que aquest any 
ja és la cinquena edició, que s’ha dotat amb 6.000 € i és el premi d’emprenedoria jove del 
Masnou. I vist que cal, com l’anterior, aprovar unes bases, es proposa al Ple les següents 
propostes.  
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Atès que la Regidoria de Promoció Econòmica té entre els seus objectius estratègics per al 
mandat 2015-2019, recollits al Pla d’actuació municipal, impulsar els projectes locals 
d’emprenedoria i oferir serveis i recursos per facilitar la gestió de les empreses, com a forma 
d’influir en la dinamització econòmica del territori i en la creació de llocs de treball. 
 
Considerant que una de les accions que dona resposta a aquests objectius, i especialment 
al primer, és la convocatòria anual d’un premi d’emprenedoria especialment adreçat al jovent 
sota el nom de Premi d’emprenedoria @elmasnou_jove i en coordinació amb la Regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament. 
 
Atès que aquest premi es va posar en marxa l’any 2013 i el passat any 2016 va arribar a la 
quarta edició i que en els dos darrers anys s’han presentat, respectivament, quatre projectes 
d’emprenedoria, i ha resultat escollit guanyador pel jurat un d’ells, que ha rebut el premi de 
6.000,00 €. 
 
Vist que en l’exercici 2017 s’ha consignat al pressupost municipal de despeses l’aplicació 
2017.PE.43300.47900 “Subvencions emprenedors”, amb un crèdit inicial de 36.000,00 €, 
dels quals es preveu dedicar 6.000,00 € a aquesta convocatòria. 
 
Vist l’informe del gerent municipal, de data 28 de març de 2017, en el qual exposa la 
necessitat d’elaborar i aprovar unes bases específiques que regulin la concessió del premi 
d’emprenedoria @elmasnou_jove, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva. 
 
Vist el text de la proposta de bases, que forma part de l’expedient. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques que regulen la concessió del premi 
d’emprenedoria @elmasnou_jove, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva, 
segons el text del document que forma part de l’expedient. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases específiques 
que regulen la concessió del premi d’emprenedoria @elmasnou_jove, a atorgar pel 
procediment de concurrència competitiva, per un termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi 
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat 
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de Catalunya, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i al portal web de transparència 
municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia 
de la publicació de l’anunci al BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar al Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del 
Masnou, situat a la Casa del Marquès, carrer de Joan Carles I, 12, el Masnou, 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 que regulen la concessió del premi 
d’emprenedoria @elmasnou_jove, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva 
que s’aproven inicialment, quedaran aprovades definitivament sense necessitat de cap 
tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha alguna esmena viva? La mateixa no, senyor Suñé? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, senyor alcalde. Exactament el mateix que hem comentat abans. Passaré a llegir només 
l’esmena que proposem: que el punt 2 digui que no podran participar en aquest premi les 
persones o empreses que hagin estat guanyadores d’alguna convocatòria anterior del 
mateix premi, que serà també incompatible amb la percepció de subvencions a empreses de 
nova creació. És a dir, és una mica la mateixa explicació que hem donat abans, per tant no 

abundaré més, passem a la votació. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Doncs passem, com ha dit molt bé, passem a la votació. 
 
El president sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-CP. 
 
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 16 vots en contra, 2 vots a favor i 3 vots 
d’abstenció.  
 
El Grup Municipal PSC-CP (2 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), ICV-
EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara passaríem al debat de la proposta del premi emprenedoria jove. Senyor De las Heras, té 
la paraula.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres ja en l’anterior mandat ens hi vam manifestar a favor i, 
de fet, vam pactar amb algun membre del Govern de l’època que s’introduïssin una sèrie de 
novetats. No sé fins a quin moment s’havia portat a terme, jo crec que no, i era, doncs, com 
premiar el que és l’emprenedoria al Masnou.  
 
Els temps han anat evolucionant, ara hi ha dues opcions: una és el premi i l’altra és per a les 
empreses de nova creació. Ens sembla, però, ens sembla que és un camí. Creiem que no 
és suficient o pot no arribar a ser suficient. En un moment en el qual l’Ajuntament està 
recuperant l’economia, està recuperant l’activitat, està recuperant una mica el pressupost 
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que es va perdre en anys anteriors i podrem destinar en el futur més recursos per als 
nostres joves o per als nostres emprenedors.  
 
L’emprenedoria, ben guiada des de l’Ajuntament i amb suport de l’Ajuntament, pot ser tant 
una palanca, una palanca per ajudar, per començar, com unes llavors. O sigui, com per 
posar la llavor que faci créixer noves empreses. El Masnou és un poble petit, és un poble 
que, previsiblement, no tindrà gaire creixement demogràfic per la seva demografia i és bo 
que a mig termini anem creant petits clústers de coneixement i de creixement i un d’ells és 
l’emprenedoria. L’emprenedoria és una de les bases capitals que poden donar oportunitats 
de feina, de creixement de molta gent que comença i penso que des de l’Ajuntament, amb el 
nostre suport. Això és una part, és una mostra, jo penso que és petita, ha d’anar a molt més 
i podríem fer una tasca important en aquest sentit i fer del Masnou del futur una petita 
referència, doncs, podria guiar-se des del centre d’emprenedors, com s’ha fet, o alguna cosa 
similar, per guiar l’emprenedoria, sobretot dels nostres joves o no tan joves que vulguin 
començar amb un projecte empresarial o un projecte personal. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Bé, no em repetiré perquè l’argument és el mateix que he dit abans. En tot cas, vull dir que 
votarem a favor de la proposta.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs passem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors), ICV-
EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s'absté. 
 
13. Modificació Annex Inversions exercici 2017 i aprovació expedient número 13/2017 
de modificació per crèdit extraordinari i suplement de crèdit del finançament afectat 
 
El Sr. Jordi Matas fa un resum de la proposta, la qual, literalment, diu el següent: 
 
“En data 27 d'octubre de 2016, es va aprovar el Pressupost general de l’exercici 2017, en 
sessió plenària extraordinària. 
 
D’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de las hisendes locals, en el seu article 166, 
s’estableix que en l’annex al pressupost general ha de constar:  
 

- El pla d’inversions que haurà de coordinar-se, en el seu cas, amb el programa 
d’actuació i es completarà amb el programa financer. 
 

- Es donarà compte dels plans i programes d’inversió i finançament al Ple de la 
Corporació coincidint amb l’aprovació del pressupost, sent objecte de revisió anual, 
afegint un nou exercici a les seves previsions. 
 

L’annex d’inversions per a l’exercici 2017 consta en l’expedient del pressupost 2017 amb el 
seu corresponent finançament. 
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En data 29 de març de 2017, per decret d’alcaldia, s’aprova la liquidació pressupostària de 
l’exercici 2016, on consta un superàvit pressupostari, el qual es podrà destinar a la reducció 
de l’endeutament financer per a l’exercici 2017.  
 
El romanent de tresoreria de la liquidació 2016 ha estat de 3.950.842,91 €.  
 
El superàvit pressupostari que resulta de l’informe 26/2017, estabilitat pressupostària, ha 
estat de 2.822.082,67 €.  

 
Davant la necessitat de realitzar modificacions en el capítol 6 de despeses així com noves 
despeses no previstes anteriorment, i comprovat que en el pressupost vigent no existeixen 
els crèdits suficients, de conformitat amb l’article 177.2 RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 38 del Reial decret 500/1990, de 
20 d’abril. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor, número de referència 29/2017, de l’aplicació del 
superàvit.  
 
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. Modificar l’annex d’inversions de l’expedient del pressupost de l’exercici 2017 
quedant de la següent manera: 
 

ANNEX INVERSIONS  
      

Org. Pro. Eco. Descripció 
Crèdits 
inicials Préstec  Subvencions  Contr. especials 

Recursos 
propis 

AL 92060 62500 Mobiliari dependències municipals 5.000,00 
   

5.000,00 

EN 32321 63200 Millores centres públics ensenyament 50.000,00 
   

50.000,00 

ES 34211 62200 Millora i ampliació Complex esportiu 222.000,00 
   

222.000,00 

MS 92062 63300 
Millora/conservac./rehabilitac. instal·lacions edificis 
mpls. 20.000,00 

   
20.000,00 

MS 16500 62700 Millores enllumenat públic 30.000,00 
   

30.000,00 

MS 17020 61900 Infraestructures platja 30.000,00 
   

30.000,00 

MS 16210 62900 Millora de punts de recollida de residus 50.000,00 
   

50.000,00 

MS 17100 61999 
Millora / conservació / rehabilitació parcs, jardins i 
espais 125.000,00 

   
125.000,00 

MS 15320 61901 Millora / conservació / rehabilitació vies públiques 500.000,00 
   

500.000,00 

SC 13200 63300 Utillatge Policia Local (reposició) 9.000,00 
   

9.000,00 

SC 13200 62300 Utillatge Policia Local 11.000,00 
   

11.000,00 

SI 92030 64100 Aplicacions informàtiques generals 21.550,10 
   

21.550,10 

SI 92030 64802 Quotes rènting ordinadors 22.715,50 
   

22.715,50 

SI 49110 64101 Aplicacions informàtiques administració electrònica 45.500,00 
   

45.500,00 

SI 92030 62600 Equips informàtics generals 48.449,90 
   

48.449,90 

SP 31100 62300 Utillatge salut pública 3.900,00 
   

3.900,00 

UB 92060 63201 Edificis i altres construccions 20.000,00 
   

20.000,00 

UB 93300 63200 Millora/conservac./rehabilitació edificis 21.000,00 
   

21.000,00 

UB 33300 63200 Millora/conservac./rehabilitac de Ca n'Humet 37.069,90 
   

37.069,90 

UB 92060 63202 Millora/conservació/rehabilitació Edifici Centre 41.814,60 
   

41.814,60 

UB 15100 60900 Horts urbans 50.000,00 
   

50.000,00 

UB 32600 63900 Inversions diverses Escola Municipal de Música 55.000,00 
   

55.000,00 

UB 15100 63900 
Reforma accessos i entorn camp de Futbol Deportiu 
Masnou 90.000,00 

   
90.000,00 

UB 15320 60906 Urbanització del carrer Silveri Fàbregas 90.000,00 
  

90.000,00   

UB 15320 61000 Camí del mig restitució terreny en estat anterior 110.000,00 
   

110.000,00 

UB 45900 60900 Actuacions entorn Complex esportiu 150.000,00 
 

150.000,00 
 

  

UB 13400 61901 Pas soterrat c/ Brasil 381.000,00 
   

381.000,00 

UB 17100 61902 Zona de parcs infantils al Parc Vallmora 500.000,00 
 

500.000,00 
 

  

        2.740.000,00 0,00 650.000,00 90.000,00 2.000.000,00 

 
Segon. Aprovar l’expedient número 13/2017 de modificació pressupostària, per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdits, segons el següent detall de partides de despeses que 
s’especifiquen a continuació: 
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SUPLEMENT DE CRÈDIT  
Despeses 

   

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Crèdits  increment  
Crèdits totals 
consignats 

UB.93300.63200 Millora/conservació/rehabilitació edificis 21.000,00 50.000,00 71.000,00 

UB.32600.63900 Inversions diverses Escola Municipal de Música 55.000,00 25.000,00 80.000,00 

UB.13000.63200 Millora/conservació/rehabilitació edificis Prefectura 30.000,00 30.000,00 60.000,00 

UB.34211.63200 Millora/conservació/rehabilitació Complex esportiu 36.788,67 30.000,00 66.788,67 

UB.33300.63200 Millora/conservació/rehabilitació Ca n'Humet 37.069,90 50.000,00 87.069,90 

UB.17100.60900 Urbanització Vallmora II fase 347.397,53 100.000,00 447.397,53 

UB.15320.61000 Camí del mig restitució terreny en estat anterior 210.000,00 190.000,00 400.000,00 

UB.16000.61900 Millora clavegueram 60.000,00 250.000,00 310.000,00 

MS.17020.61900 Infraestructures platja 40.000,00 55.000,00 95.000,00 

MS.32320.63200 Millora/conservació/rehabilitació centres públics ensenyament 15.000,00 20.000,00 35.000,00 

  
852.256,10 800.000,00 1.652.256,10 

Ingressos 
    

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Crèdits  increment  
Crèdits totals 
consignats 

91300 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic 0,00 660.000,00 660.000,00 

91100 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic 
 

140.000,00 140.000,00 

  
0,00 800.000,00 800.000,00 

 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
Despeses 

   

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Crèdits  increment  
Crèdits totals 
consignats 

CU.33300.62201 Arranjament edifici local Casinet 0,00 25.000,00 25.000,00 

MO.13300.76101 Rotonda ctra. Alella  0,00 130.000,00 130.000,00 

MS.16500.62701 Eficiència energètica via pública 0,00 10.000,00 10.000,00 

UB.15320.60901 Urbanització carrer Constitució 0,00 77.000,00 77.000,00 

  
0,00 242.000,00 242.000,00 

Ingressos 
    

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Crèdits  increment  
Crèdits totals 
consignats 

91300 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic 0,00 207.000,00 207.000,00 

91100 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic 
 

35.000,00 35.000,00 

  
0,00 242.000,00 242.000,00 

 
Tercer. Exposar al públic les modificacions esmentades durant quinze dies a la Intervenció 

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

efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al portal de 

transparència. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en 

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

quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Jordi Matas. Hi ha alguna esmena presentada? Per part del Grup 
d’ICV-EUiA? 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup ha presentat quatre esmenes a la proposta, de les 
quals dues corresponen a demanda de noves partides i les altres dues proposen augmentar 
les quantitats plantejades inicialment pel Govern en les partides corresponents. 
 
Pel que fa a les noves partides, hem proposat destinar 200.000 € al projecte de Nau 
Polivalent a construir al camí del Mig. Aquesta és una reivindicació molt antiga del nostre 
Grup, que ja havia estat dotada amb més de 600.000 € en el pressupost municipal durant el 
Govern conjunt del PSC i ICV-EUIA. La creació d’aquesta partida va ser una de les esmenes 
que el nostre grup va presentar a les propostes de pressupost del Govern per als anys 2016 
i 2017 i, en totes dues ocasions, va ser rebutjada. 
 
Nosaltres, com hem defensat en moltes ocasions, creiem que un equipament d’aquestes 
característiques és absolutament necessari per al nostre municipi i, per aquesta raó, 
continuem proposant que s’adoptin les mesures necessàries per tal que sigui una realitat al 
més aviat possible. 
 
També hem proposat destinar 300.000 € a l’adquisició d’habitatges de segona mà, per tal de 
poder-los destinar a la Borsa de Lloguer Social. Creiem que el Masnou, com ja han fet molts 
municipis de Catalunya, s’ha d’implicar decididament en la recerca de solucions per al 
problema que l’accés a un habitatge digne per a les famílies més desafavorides del nostre 
municipi i, per això, proposem i proposarem que, cada any, el pressupost de l’Ajuntament 
prevegi una partida amb aquesta finalitat. 
 
I, pel que respecta a les altres dues esmenes, hem demanat augmentar de 20.000 € a 
75.000 € els diners que el Govern proposa destinar al Pla de millores de centres 
d’ensenyament públics, perquè creiem que la proposta del Govern és insuficient i, per la 
mateixa raó, demanem destinar en lloc de 10.000 €, 60.000 € a actuacions d’eficiència 
energètica a la via pública. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del ponent? Senyor Jordi Matas.  
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, tal com vam estar parlant, senyor Màxim Fàbregas, per part nostra hi havia dues parts. 
La primera part, com vostè ha dit de 200.000 € més en la construcció, no la preveiem 
actualment, no es preveu poder realitzar aquesta construcció o la reserva d’aquests diners 
per a aquest tema. Estem parlant que estem demanant un crèdit actualment. Per tant, no té 
lògica que demanem un crèdit per reservar uns diners per fer aquest tema. Per tant, és un 
tema que, de moment, aparquem. Quan tinguem els terrenys allà és més lògic poder-ho fer, 
poder-ho parlar en aquest aspecte, que no és que no sigui descabdellat, però almenys no 
tenim el terreny per poder-ho fer.  
 
Respecte a les adquisicions dels habitatges, no ho previem en aquests moments. Li recordo 
que estem amb negociacions amb Incasol per poder fer una promoció d’habitatge per a gent 
gran. Estan a punt, hi ha quatre promocions que l’Incasol realitzarà actualment, l’Incasol 
torna a executar obra pública. D’aquestes quatre promocions, una és aquí al Masnou i seran 
aproximadament uns 36 habitatges que farem per a la gent gran, aquí al Masnou.  
 
Alhora, estem mantenint converses per poder edificar uns edificis d’habitatges socials. Per 
tant, continuem amb aquesta idea de, també, poder tenir disponibilitat de pisos en un futur 
no molt llunyà. Aquests altres edificis no serien per a gent gran tant específicament. Per tant, 
tampoc no acceptaríem aquesta esmena en aquests moments.  
 
Respecte dels 2, 3 i 4, ja li vam comentar que nosaltres ens comprometem no a destinar 
específicament aquests imports que vostès ens diuen aquí, sinó que com hi ha uns 
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concursos en marxa hi hauran uns sobrants en aquests diners per les baixes. D’aquesta 
baixa, nosaltres ens comprometem a destinar-la tant a centres educatius públics com a 
eficiència energètica, però no podem dir exactament quina quantitat serà perquè tot anirà en 
funció de la baixa. Aquesta baixa, per exemple, és el punt següent que tenim, que ja portem 
un punt, que és el 14, que és a conseqüència d’una baixa. Aprofitem aquells diners per tirar 
endavant un tema. Això és el mateix que proposem en aquest aspecte. Com que no sabem 
quin import tindrem, doncs, no podem ara concretar. Sí que és el compromís nostre que 
vagin destinats a aquest tema.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Matas. Senyor Màxim, si vol precisar? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, breument. L’explicació no ha estat en absolut satisfactòria per les demandes del nostre 
Grup, cosa que suposo que entendrà, i només precisar una cosa respecte al tema 
d’habitatges de la gent gran a construir davant del cementiri i és que la Generalitat de 
Catalunya té un conveni signat amb l’Ajuntament del Masnou de fa més de deu anys pel 
qual s’obliga a aquesta construcció que no ha abordat mai. Per tant, ens felicitem perquè 
d’una vegada per totes les obres es puguin iniciar i esperem que sigui al més aviat possible. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, passaríem a la votació de les esmenes.  
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 11 vots en contra, 2 vots a favor i 8 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
El Grup Municipal d’ ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara passaríem al debat de la proposta. Senyor De las Heras, té la paraula.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, primer, abans de dir que invertir en el poble està bé, ho 
necessitem perquè s’ha de fer inversió constant. Pactar les inversions encara estaria molt 
millor, això ja seria magnífic i fantàstic. I disposar de romanent per a les inversions és el que 
hauria de ser normal. És a dir, el normal en un municipi de les nostres característiques és 
que hauria de poder disposar de romanents cada any per poder destinar el màxim possible a 
inversions de la via pública, del clavegueram, de les aigües, de l’enllumenat, etc.  
 
Cal dir que la situació actual, on els números que ens ha presentat el senyor Matas al 
principi del Ple i ha recordat ara, doncs, són fruit, entre altres, dels ajustos pressupostaris, 
les directrius de l’Estat, les ajudes de pagaments a proveïdors, el fons de liquiditat 
autonòmica, la reactivació de l’economia, etc.  
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Temes que han anat contribuint, doncs, a la nostra millora mica en mica, després d’una greu 
crisi que hem patit.  
 
També hauria de dir que, ho ha comentat el senyor Matas, tenim una ràtio d’endeutament 
baixa. Això hauria de ser una norma, però totes les normes tenen matisos, baixa perquè sí o 
baixa perquè, que és el que vull explicar i és el que ens motivarà el vot contrari del Grup del 
PP en aquesta proposta d’inversions.  
 
Per aprofitar aquests superàvits, no s’ha esmentat, però es fa una reducció, una aplicació a 
reduir préstecs de l’Ajuntament de l’ordre d’uns 800.000 €. Vam preguntar en el seu moment 
a l’interventor si és que era un mandat legal o una obligació, en aquests moments no 
semblava que havia de ser una obligació. És a dir, aquests diners es podrien haver aplicat a 
fer d’altres inversions. Una partida d’uns 800.000 € que s’amortitza es pot destinar a gruixos 
importants en comptes de fer, que també està bé, petites o diferents millores sobre les 
inversions en curs, fer una inversió que pugui afectar de forma notòria el municipi. Se li pot 
dir millora de clavegueram, se li pot dir millora de xarxes d’aigua, se li pot dir millores 
d’enllumenat, se li pot dir una millora d’un carrer important sencer, etc. amb 100.00 € o 150-
200 a vegades no s’hi arriba, amb 800.000 € pensem que era una partida prou important 
com per fer una obra d’interès. No calia amortitzar. Per què no calia amortitzar? Una, perquè 
la nostra ràtio d’endeutament és prou baixa; 2, per què? Perquè els préstecs que tenim 
actualment estan a taxes d’interès molt econòmiques i és un cost d’oportunitat. Si els tornem 
a demanar d’aquí a dos, tres, quatre anys quasi que, amb tota probabilitat, ens costarà molts 
diners. Doncs per què hem d’amortitzar ara que tenim un cost barat i potser d’aquí dos, tres, 
quatre anys el cost no serà el mateix per atots? És a dir, si hem de fer coses més endavant i 
algun altre consistori, algun altre govern local decideix endeutar-se dins dels límits legals per 
fer inversions segurament ens costarà més. Per aquests motius pensem que el plantejament 
és encertat en part, perquè les inversions són necessàries, però desencertat en una altra 
part, perquè pensem que es podria haver fet d’una altra manera. I per aquest motiu hi 
votarem en contra.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres votarem a favor de la proposta. Volem aclarir que tot i 
que estem d’acord amb part de les propostes que ha presentat el Grup d’ICV-EUiA, doncs, 
podríem estar-hi d’acord. El fet que no s’aclarís d’on sortirien els diners per finançar la 
proposta ens ha impedit votar-hi a favor i per això ens hi hem abstingut. Pel que fa al 
Govern, doncs, benvingut el bescanvi d’endeutament per romanent. En aquest sentit, jo crec 
que cal felicitar al Govern i, doncs, també que continuïn amb una bona part de les 
inversions, algunes de les quals que havien estat en el seu moment fins i tot acordades. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Per tranquil·litat del company socialista, vull dir-li que el nostre Grup 
no va fer una proposta d’equilibri de les inversions que demanava, perquè tenia una feina 
que li traslladàvem al Govern. I una de les possibilitats podia ser la que apuntava abans el 
regidor del PP.  
 
Nosaltres, tot i que compartim la necessitat d’una bona part de les actuacions que s’hi 
preveuen, votarem en contra de la proposta de modificació de les inversions de l’exercici 
2017 i ho farem per les següents raons: 
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En primer lloc, perquè la proposta del Govern tracta de modificar les inversions contingudes 
al pressupost de 2017, un pressupost que vull recordar que el nostre Grup va votar en 
contra perquè el Govern, en aquella ocasió no vam ser hàbils negociant, va rebutjar totes i 
cadascuna de les esmenes que hi vàrem presentar. Totes 
 
En segon lloc, perquè el Govern ha rebutjat, com hem sentit abans de les explicacions del 
regidor d’Hisenda, les quatre esmenes que, en aquesta ocasió i amb la voluntat d’arribar a 
un acord, nosaltres hem presentat a la proposta del Govern. 
 
Volem deixar clar, però, que, tot i que el Govern hagués acceptat les nostres esmenes, 
nosaltres no hauríem donat suport a la modificació de les inversions. 
 
Aquesta afirmació pot semblar una contradicció, però no és així. 
 
El nostre Grup creu que un pacte per aprovar un pressupost o les seves modificacions ha 
d’incorporar quelcom més que la modificació de quatre partides, per un import de poc menys 
de 600.000 €, d’un pressupost que passa dels 24 milions euros.  
 
Per aquesta raó, ens hem reunit en diverses ocasions amb el Govern per tal d’intentar que, 
a més de l’acceptació de les nostres propostes d’inversions, el Govern es comprometés a 
estudiar i incorporar un seguit de propostes de modificació d’algunes partides del pressupost 
ordinari, relacionades bàsicament amb polítiques socials, polítiques d’habitatge i de creació 
de llocs de treball, que el nostre Grup ha posat damunt la taula. 
 
Al mateix temps, també hem demanat al Govern el seu compromís d’acordar amb el nostre 
grup la planificació i realització d’un seguit d’actuacions, com ara el Pla de xoc de voreres i 
calçades, la tramitació del Pla director del clavegueram, la construcció i adjudicació dels 
horts urbans a ubicar així com acordar almenys una altra construcció d’horts urbans al 
municipi i altres actuacions. 
 
Desafortunadament, però, en aquest cas, l’acord no ha estat possible. 
 
És, doncs, per totes aquestes raons que nosaltres votarem en contra de la proposta, tot i 
reiterant la nostra disposició a estudiar les propostes que, a partir d’avui mateix, ens pugui 
fer arribar l’Equip de Govern pel que respecta al pressupost de 2017 i a les actuacions a 
realitzar amb caràcter prioritari al nostre municipi. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Avilés, té la paraula.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Moltes gràcies. Bé, per anunciar que el nostre Grup hi votarà a favor, però perquè no se’m 
mal interpreti el vot a favor, perquè en definitiva el que s’està votant aquí és una modificació 
a les inversions del pressupost que, com ja queda clar, el nostre Grup va votar-hi en contra i, 
per tant doncs, no és que ara canviem el criteri o refermem o estiguem a favor d’unes 
inversions que ja vam votar en contra. El que estem a favor és del criteri polític que per part 
d’Intervenció i per part del regidor corresponent s’aplica que, és un criteri, entre nosaltres, de 
prudència a la gestió econòmica i de rebaixar l’endeutament per intentar finançar o 
autofinançar al màxim possible les inversions.  
 
Per a nosaltres això és un criteri positiu, segurament gran, dels èxits que en el punt anterior 
ens ha manifestat el regidor corresponent sobre el resultat pressupostari del 2016, ja que ve 
degut a aquesta prudència econòmica que s’està aplicant i per tant, doncs, és una bona 
notícia per a nosaltres.  
 
Tampoc volem entrar en debats amb altres grups que no formen part de l’Equip de Govern, 
de l’oposició, però bé, no queda lluny, doncs, exercicis d’aquest mateix Ajuntament amb un 
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endeutament tan elevat que ens han fet passar per plans econòmics financers, estar 
supervisats per entitats supramunicipals, perquè teníem un endeutament tan alt que feia 
perillar la resta de les finances i hem tingut situacions complicades i, per tant, jo crec que la 
prudència, per molt que el tipus d’interès sigui molt barat ara, doncs, la prudència segueix, 
hauria de seguir sent una prioritat i, per tant, votem que sí al criteri polític que s’està duent a 
terme en aquesta modificació de les inversions i els diem que per aquesta línia, doncs, li 
diem al regidor de finances que per aqueta línia, doncs, segurament trobaran la col·laboració 
de C’s.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Matas, té la paraula.  
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Moltes gràcies. Doncs, per agrair el vot favorable que tindrà aquest punt per part del PSC i 
C’s. Lamentem, doncs, no haver pogut parlar més amb aquest regidor per aquests temes 
d’inversió, amb el senyor Màxim Fàbregas, com altres vegades hem tingut diverses xerrades 
i també amb el PP, doncs lamentar aquest punt de vista que ha comentat. Només, a veure, 
igual pot canviar la seva intenció de vot en el sentit que des de fa un any els tipus de 
préstecs estan regulats per llei, per tant no és mercat lliure. És la llei que ens marca els 
tipus, és una matisació que, per tant, a nivell de càlculs, doncs, és molt important. És la llei 
de prudència financera, la que ens marca en aquest aspecte. Li recordo que rebaixem 
2.000.000 € els préstecs anteriors. Sí que fem un milió més; per tant, estem en aquests 900 i 
escaig del que és baixada.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si se’m permet, per afegir que hi ha hagut una referències. Com hi ha hagut 
unes referències que ha fet el senyor Màxim Fàbrega, més enllà de la proposta que avui ha 
presentat el senyor Jordi Matas de temes que no formen part d’aquest expedient, que han 
estat fruit d’algunes converses que hem tingut, evidentment el Govern està obert a parlar 
amb el seu Grup i amb el grup que calgui pel que fa referència al Pla de xoc de voreres i 
calçades que estem ara preparant. Aviat haurem de tirar endavant el de l’any 2017 i la 
planificació que hi hagi per al del 18 i el 19. També la necessitat d’aprovar un instrument que 
tenim, però que estaríem disposats a portar al Ple, que és el Pla director del clavegueram.  
 
Evidentment, qualsevol altre projecte com el que ha esmentat dels horts urbans o qualsevol 
altre projecte urbanístic, doncs, a parlar-ho per poder consensuar al màxim aquestes 
propostes. I també vostè ha fet referència al pressupost ordinari. Evidentment, quan el 
Govern tingui una necessitat de tirar endavant alguna modificació de crèdit, sobretot en 
polítiques socials, doncs, evidentment abordarem les propostes que se’ns pugui fer arribar 
per tal de poder millorar en tots aquests aspectes que pugui haver-hi en el pressupost.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
El senyor Frans Avilés no ha volgut, però ho ha fet, una al·lusió subliminal i nosaltres ens 
hem sentit al·ludits quan ha parlat que... li contesto perquè vostè ha parlat que aquest 
Ajuntament havia passat per èpoques complicades, amb plans d’ajustos, etc. Jo crec que 
era una al·lusió directa, no gaire subliminal, només li ha faltat dir sigles. I jo només l’animaria 
a llegir una acta, que no puc dir-li ara mateix de quin Ple, però li puc dir del mandat passat, 
quan, tips i tips d’escoltar les referències que feia el senyor Llorenç Birba i el senyor Pere 
Parés a la situació d’endeutament que havíem provocat els govern de PSC, ERC i ICV-EUiA 
primer i PSC i ICV-EUiA després, li vaig llegir tot un seguit d’actuacions que avui dia els 
veïns i veïnes del Masnou en poden gaudir i que van provocar part d’aquest endeutament, a 
més a més de recordar-li que en el moment que nosaltres vam deixar el Govern la 
Generalitat ens devia més de 2.000.000 €. Gràcies 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Matas, per tancar.... 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, una precisió. Per al senyor Federico, pel que ha comentat... Vostè estava dient de poder 
destinar el romanent a inversions que els ajuntaments poguessin fer. Jo li demanaria que 
amb els seus companys de Madrid, que són els que tenen la paella pel mànec en aquest 
tema, faciliti als ajuntaments que puguem destinar a inversions o al que vulguem i no 
estiguem tan subjectes a les lleis que ens lliguen. Ens lliguen al no poder destinar a vegades 
com voldríem o, com vostè ha dit, en tot el tema.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Molt breu, senyor Federico. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
No, dic que prenc el guant i sí, sí per poder-se fer és pot fer perfectament, només cal 
aprovar els pressupostos generals de l’Estat i, un cop aprovats els pressupostos generals de 
l’Estat, podem tirar endavant moltes coses. M’ofereixo com un interlocutor directe amb 
Madrid. Per cert, hi tinc bona relació. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies pel seu oferiment, senyor De las Heras. Passem si els sembla, a la votació 
de la proposta del punt número 13. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 16 vots a favor, 3 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) i 
PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra. 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s'absté. 
 
14. Aprovació expedient 14/2017 de la modificació de pressupost de despeses 2017 
per crèdit extraordinari 
 
El Sr. Jordi Matas llegeix la proposta següent: 
 
“Es presenta al Departament d’Intervenció la petició de modificació de crèdit del pressupost 
vigent, mitjançant crèdit extraordinari, per poder renovar part de la flota de vehicles del 
Departament de Manteniment, concretament destinats als serveis de la via pública, els quals 
es troben en un estat molt deteriorat que en no fa viable la reparació. 
 
Davant la necessitat de realitzar les despeses previstes anteriorment, comprovat que en el 
pressupost vigent no existeixen els crèdits suficients, de conformitat amb l’article 177.2 RDL 
2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 
38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor.  
  
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
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Primer. Aprovar l’expedient núm. 14/2017, de concessió de crèdit extraordinari finançat amb 
baixa de despesa de capítol 6, segons el següent detall d’aplicacions de despeses que 
s’especifiquen a continuació: 
 

INCREMENT DESPESES  
    

Org. Pro. Eco. Descripció  
Crèdits 
totals 

Modificació  
Crèdits 
totals 
consignats 

MS 15320 62400 Vehicles Manteniment 0 39.112,07 39.112,07 

BAIXA DE DESPESES  
    

Org. Pro. Eco. Descripció  
Crèdits 
totals 

Baixes per 
anul·lació 

Crèdits 
totals 
consignats 

MS 15320 61901 
Millora/conservac/rehabilitació 
vies públiques 539.112,07 -39.112,07 500.000,00 

 
Segon. Exposar al públic la modificació esmentada durant quinze dies a la Intervenció 

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

efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al portal de 

transparència.  

 

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

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

complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Com he comentat just abans, en el punt anterior, aquests diners són d’un sobrant del Pla de 
xoc del pla d’asfaltat dels carrers que van sobrar del procés de licitació. El que estem fent és 
aprofitar aquests diners que ens sobraven per poder destinar-los aquí per poder fer la 
compra d’aquest vehicle necessari per a la brigada.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció al respecte? Sí, senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Per confirmar que votarem a favor de la proposta, perquè permetrà la substitució d’un 
vehicle que actualment, com s’ha llegit, no presta servei perquè no reuneix les condicions 
adients. 
 
Al mateix temps, i vist l’informe que fa la Regidoria de Manteniment i Serveis, nosaltres 
demanem al Govern que faci una planificació que permeti substituir, en un breu termini de 
temps, tots aquells vehicles que, segons aquest informe, tenen més de deu anys d’antiguitat. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Matas?  
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El Sr. Jordi Matas 
 
Només és per agrair el suport de tots els partits que hi votin a favor i que, per tant, puguin 
tenir aquest vehicle al més aviat millor.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passem a la votació d’aquest punt.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 20 vots a favor i un vot d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors), la 
Sra. Sandra Miras (CUP-PA), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
La Sra. Rosa Subirats (CUP-PA) s'absté. 
 
15. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la tinença 
d'animals dins del terme del Masnou i el seu text refós 
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Abans de tot voldria explicar una mica com ha anat el 
procediment per arribar al dia d’avui i la modificació d’aquesta ordenança.  
 
Al començar aquest mandat vam veure que, per les accions que volíem fer aquest Equip de 
Govern, feien falta fer unes adaptacions a la normativa actual de l’ordenança de la tinença 
d’animals del Masnou. I vam creure necessari fer la reflexió i posar-la una mica al dia i veure 
quins articles havíem de modificar per tal d’adaptar aquesta ordenança a les necessitats 
d’aquest Equip de Govern i de les actuacions.  
 
Vam fer una proposta des de la Regidoria de Salut Pública. Aquesta proposta va ser portada 
a una comissió tècnica i a una comissió ciutadana, comissió tècnica transversal, es va 
estudiar a les diferents regidories implicades pel que fa a com pot afectar la temàtica dels 
animals. I, després, una comissió ciutadana formada per diferents agents, com són 
veterinaris, entitats animalistes, associacions de veïns, etc., propietaris d’animals i diferents 
agents que van participar en aquesta ordenança. A partir d’aquestes comissions es va 
començar a valorar la proposta i es van incorporar aquest feedback positiu per diferents 
persones que van participar-hi, com és el cas d’aquesta última setmana en què un membre 
de la comissió ciutadana, un expert en educació canina, va fer una aportació referent al 
tema de la subjecció dels animals, que hem incorporat en aquest proposta. I a partir 
d’aquestes propostes i a partir de la proposta inicial de la modificació de l’ordenança, la 
portem aquí al Ple per fer aquesta aprovació inicial.  
 
Els objectius d’aquesta ordenança, els resumiré amb cinc objectius que és: adaptar la 
normativa a les normatives supramunicipals, recordar que l’ordenança és del 2007 i, per 
tant, ja fa deu anys i a partir d’aquests deu anys hi ha diferents lleis i diferents reglaments 
superiors al municipi que s’han incorporat i s’han modificat en aquest recull de l’ordenança. 
Creiem que necessitàvem un nou marc normatiu i d’ús per als nous espais per a animals i 
per a gossos que es crearan aquest any i que ja estan a punt de licitar-se. També un tercer 
punt, que és fer un marc normatiu per si volem fer la prova pilot per convivència de gossos a 
la platja. Un quart punt, que és incrementar el cens i millorar la identificació d’aquests 
animals i un cinquè punt, que és reduir l’incivisme i millorar la qualitat de vida dels animals.  
 
El Sr. Albert Alfaro llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
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“Vist que en data 24 de novembre de 2016 per Decret d’Alcaldia es varen nomenar els 
membres que componen la Comissió per a l’elaboració de la modificació de l’Ordenança 
reguladora de la tinença d’animals dins del terme del Masnou i el seu text refós. 
 
Al corresponent expedient de l’Àrea de Comunitat i Persones consten les actes de les 
sessions de treball de la Comissió d’estudi per a l’elaboració de la modificació del Text refós 
de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals dins del terme del Masnou.  
 
En l’elaboració del nou text s’han tingut en compte les aportacions realitzades en les dues 
reunions realitzades amb una comissió ciutadana formada per entitats protectores d’animals, 
centres veterinaris, persones propietàries d’animals i associacions veïnals. 
 
Vist el document de modificacions que es proposen a l’ordenança reguladora de la tinença 
d’animals dins del terme del Masnou i el seu Text refós. 
 
Vist que en data 16 de març de 2017 es va publicar en el portal de transparència i el 17 de 
març de 2017 en l’e-tauler municipal, el document de modificació i l’avantprojecte de Text 
refós de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals del terme municipal del Masnou als 
efectes de donar compliment amb el que està establert a l’article 133 Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació 
amb la participació ciutadana. 
 
Vist que durant aquest tràmit, a data d’avui, encara no s’ha presentat cap al·legació atès que 
el termini d’exposició pública finalitza en data 10 d’abril de 2017. 
 
Vist l’informe de la tècnica de Salut Pública de data 31 de març de 2017 on consten les 
motivacions que justifiquen la modificació de l’ordenança esmentada i els tràmits realitzats a 
tal efecte i també consta que encara no s’han presentat aportacions per part de la 
ciutadania, atès que encara no ha finalitzat el període de participació ciutadana.  
 
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 la modificació de l’Ordenança de tinença d’animals del 
Masnou, segons el text que s’adjunta als presents acords. 
 
Segon. SOTMETRE a informació pública el present acord i el text de la modificació de 
l’Ordenança reguladora de la tinença d'animals dins del terme del Masnou durant trenta dies 
hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació El 
Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.  
 
El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la 
publicació de l’anunci al BOPB.  
 
L’expedient es podrà consultar al departament de Salut Pública de l’Ajuntament del Masnou, 
en les seves dependències de l’Edifici Centre, situades en el carrer d’Itàlia, número 50, del 
Masnou (Barcelona, 08320), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes 
electrònic de l’Ajuntament. 
 
Tercer. DONAR AUDIÈNCIA a les associacions i entitats de defensa dels animals que 
actuen al municipi del Masnou durant trenta dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la 
notificació d’aquest acord, per tal que puguin examinar l’expedient i presentar les 
al·legacions i reclamacions que estimin oportunes.  
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Quart. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, la modificació de l’Ordenança reguladora de la tinença 
d’animals en el terme municipal del Masnou que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva 
publicació.  
 
Cinquè. DISPOSAR l’elaboració d’un Text refós de l’Ordenança de tinença d’animals del 
Masnou.  
 
Sisè. PUBLICAR, cas que no es presentin al·legacions i reclamacions, el text íntegre del 
Text refós de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l’e-tauler i 
portal de transparència de l’Ajuntament del Masnou, i anunciar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en 
què se n’hagi publicat íntegrament el text.  
 
Setè. COMUNICAR, cas que no es presentin al·legacions i reclamacions, el text íntegre del 
Text refós de l’Ordenança de tinença d’animals del Masnou, a l’Administració de l’Estat i de 
la Generalitat de Catalunya.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Alfaro. Hi ha alguna intervenció? Senyor De las Heras.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
El PP votarà a favor d’aquesta ordenança. Pensem que és una ordenança que està molt 
correcta, una bona ordenança. Delimita bé el que són els animals de companyia o no de 
companyia, estableix una enumeració dels tipus d’animals que podem tenir domèstics i 
també conté el que és el règim sancionador o coercitiu perquè aquesta ordenança s’apliqui.  
 
Jo suggeriria a l’Equip de Govern que, a part de fer com es fa sempre, difusió d’aquestes 
ordenances, hi ha ordenances que són més sensibles o afecten o tenen més incidència en 
la gent. La tinença d’animals, bàsicament gossos, gats, o sigui és una pràctica molt habitual i 
val la pena potser publicitar o incidir més en el coneixement d’aquest tipus d’ordenances que 
no, potser, en d’altres que també les hem de conèixer, però no ens afecten o pensem que 
no ens afecten tan directament.  
 
També veig que reconeix d’una forma explícita interessant els nuclis dels que cuiden els 
gats al Masnou, suposo que és un nucli, d’aquest grups del Masnou que penso que val la 
pena... potser hauria valgut la pena, i no ho vaig comentar, nomenar-los i fer una mica la 
figura dins l’ordenança, i això va ser un oblit que vam tenir perquè era l’aportació que volíem 
fer. Se’ns va passar de reconèixer la gent que es cuida dels colònies de gats. Hi ha una 
sèrie de figures dins el municipi, persones, normalment que són veïns, que són gent jubilada 
o gent que li pot dedicar temps, que dediquen part del seu temps, com d’altres en d’altres 
temes de les protectores, dediquen un temps i potser la figura d’aquestes persones igual 
caldria recollir-la d’alguna forma dins sinó de l’ordenança dins algun altre aspecte. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Per part del Grup Socialista, senyora Mònica 
González.  
 
La Sra. Mònica González 
 
Sí, bona tarda a tothom, gràcies senyor alcalde. No, res més. Volia ratificar la nostra postura 
de vot a favor en aquesta ordenança. Ja vam manifestar-ho a la Comissió informativa. I 
felicitar, una altra vegada, el regidor i tot el seu equip tècnic i la preparació que han tingut 
per arribar a aquesta nova ordenança, que ha estat molt ben elaborada. Gràcies 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Crespo 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Simplement, vull dir que hi votarem a favor i ens afegim a les felicitacions de la resta de 
companys, perquè es veu que és un projecte molt ben treballat, amb molta participació i 
pensem que pot ser una bona base per continuar treballant aquest tema. Moltes gràcies i, 
sobretot, per la disponibilitat del senyor Alfaro per fer aclariments i aportacions, més enllà de 
la Comissió Informativa que li dona un plus que li reconeixem. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Miras 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, jo em repetiré una mica també. Vull aprofitar per agrair al regidor Alfaro haver treballat 
l’ordenança conjuntament amb una comissió ciutadana formada per entitats protectores 
d’animals, centres veterinaris, persones propietàries d’animals i associacions veïnals i haver 
obert d’aquesta manera el document a la participació ciutadana, no només l’experta sinó 
també la veïnal. I anuncio que hi votaré a favor. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Parodi 
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Sí, gràcies. Jo no em repetiré i coincideixo amb tot el manifestat per la resta de grups i 
també hi votarem a favor. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Alfaro  
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Volia contestar al Federico de las Heras. A l’ordenança sí que recull una mica la gestió de 
les colònies de gats. Ja, el que volem és incidir una mica més en les entitats que hi 
col·laboren, la gestió periòdica d’aquestes colònies. Però ja hi figura una mica la figura en la 
qual recull la gestió d’aquestes colònies.  
 
I, res, volia agrair a tots els agents que s’han implicat en aquesta modificació de l’ordenança, 
que han participat tant en les comissions internes com també a la Comissió Ciutadana i als 
grups que donin suport a aquesta modificació. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si sembla passaríem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta: 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors), la 
Sra. Sandra Miras (CUP-PA), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
La Sra. Rosa Subirats (CUP-PA) s'absté. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per no ser menys, també jo mateix, com a alcalde, voldria felicitar la tasca que ha fet el 
senyor Alfaro, perquè crec que és un tema, com saben tots vostès, d’una certa complexitat, 
el tema de la convivència amb els animals, i que té moltes vessants i, per tant, d’una difícil 
gestió ciutadana.  
 
16. Aprovació provisional del Pla Especial del Club Nàutic del Masnou 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Sí, gràcies, explicar que el present Pla especial té com a objecte concretar les condicions 
d’ordenació de l’edificació i de l’espai lliure de l’àmbit que ocupa el Club Nàutic del Masnou i 
ha de definir els paràmetres d’ordenació de l’edificació i dels usos dels espais lliures.  
 
En aquest sentit, cal recordar que el Pla especial va ser aprovat inicialment per acord de la 
Junta de Govern Local de data 8 de setembre de 2016. Atès que durant el termini 
d’informació pública es va presentar una al·legació del Club Nàutic del Masnou i va ser 
desestimada. Tenint en compte també que han emès informe favorable amb prescripcions 
tots els organismes afectats, als quals se’ls ha sol·licitat informe. Vist l’informe favorable 
emès de l’arquitecte municipal i també de la tècnica de gestió i en ús de les atribucions 
conferides a aquesta corporació municipal es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
El Sr. Ricard Plana llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el següent: 
 
“Examinada la documentació que es tramita per a l’aprovació del Pla Especial del Club 
Nàutic del Masnou redactat per 080 Arquitectura, SLP a instància de la referida entitat. 
 
Atès que el Pla especial esmentat va ser aprovat inicialment per acord de la Junta de 
Govern Local de data 8 de setembre de 2016 i va ser sotmès a informació pública durant 
d’un mes, amb la publicació d’un anunci en el BOP, al diari Ara, al portal de transparència 
municipal i a l’e-tauler. 
  
Atès que durant el termini d’informació pública va presentar al·legacions el Club Nàutic del 
Masnou, qui manifestava, en síntesi, que no procedia la suspensió de llicències que consta 
en l’acord d’aprovació inicial del Pla especial.  
 
Atès que han emès informe favorable amb prescripcions tots els organismes afectats, als 
quals s’ha sol·licitat informe.  
 
Vist l’informe emès amb data 15 de novembre de 2016 per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en el qual considera que és l’òrgan competent per a l’aprovació 
definitiva de la figura de planejament.  
 
Atès que amb data 2 de març de 2017 el Club Nàutic del Masnou va presentar tres 
exemplars del Pla Especial incorporant les prescripcions contingudes en els informes 
sectorials.  
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 8 de març de 2017, en el 
qual es manifesta textualment el següent:  
 
“En data 8 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Masnou va 
aprovar inicialment el Pla Especial del Club Nàutic del Masnou, promogut per la referida 
entitat. 
 
El document es va sotmetre a informació pública durant el termini d'un mes, a comptar des 
del dia 3 d'octubre, data de la seva publicació al BOPB i es va sol·licitar informe als 
organismes afectats. 
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En data 2 de març de 2017, el Club Nàutic del Masnou ha presentat un nou document del 
Pla especial, que incorpora les prescripcions contingudes en el informes emesos pels 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, d'acord amb l'informe emès pel 
tècnic que subscriu en data 27 de gener de 2017. 
 
Per tant, un cop incorporades aquestes prescripcions, s'informa favorablement el nou 
document presentat.” 
 
Vist l’informe jurídic emès amb data 3 d’abril de 2017 per la tècnica de gestió de l’Àrea de 
Territori, en el qual es manifesta textualment el següent:  
 
“Antecedents 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 8 de setembre de 2016 es va aprovar 
inicialment el Pla especial del Club Nàutic del Masnou, redactat per 080 Arquitectura, SLP a 
instància de la referida entitat. 
 
Sotmès a informació pública, únicament va presentar al·legacions el Club Nàutic del 
Masnou, qui manifestava, en síntesi, que no procedia la suspensió de llicències que consta 
en l’acord d’aprovació inicial del Pla especial.  
 
Per altra banda, sol·licitat informe als organismes afectats, han emès informe el Serveis de 
Ports de la Direcció General de Transport i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, ADIF, 
l’empresa Promociones Portuarias, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
Terrestre de la Generalitat de Catalunya, la Secretaria General d’Infraestructures del 
Ministeri de Foment, el Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya, la Demarcació de 
Costes a Catalunya de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.  
 
Tots ells han emès informe favorable amb prescripcions. 
 
Així mateix, sol·licitat informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme, en data 16 de novembre 
de 2016 va emetre informe en el qual indicava a l’Ajuntament a quins organismes sectorials 
s’havia de sol·licitar informe, realitzava una prescripció en relació amb una errada material 
detectada en el plànol i.08-Planejament vigent del projecte i manifestava que l’aprovació 
definitiva del referit Pla especial és competència de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona.  
 
En data 2 de març de 2017, el Club Nàutic del Masnou va presentar tres exemplars del Pla 
especial incorporant les prescripcions contingudes en els informes sectorials.  
 
Finalment, en data 8 de març de 2017, l’arquitecte municipal va emetre informe favorable  
 
Fonaments de dret 
Pel que fa a l’al·legació presentada pel Club Nàutic del Masnou, s’ha de manifestar que 
l’article 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme estableix que l'aprovació inicial dels 
instruments de planejament urbanístic obliga l'Administració competent a suspendre la 
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i 
d'urbanització, com també a suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació 
o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions 
comportin una modificació del règim urbanístic. 
  
De manera que, d’acord amb l’esmentat precepte, l’aprovació inicial de la figura de 
planejament implica forçosament la suspensió de la tramitació de qualsevol figura de 
planejament, instrument de gestió i llicència relatiu al seu àmbit. 
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Pel que fa a l’informe emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme, en relació amb l’òrgan 
competent per aprovar definitivament el planejament, s’ha de manifestar que l’article 81.1 d) 
del mateix Text refós de la Llei d’urbanisme preveu que és competència dels ajuntaments, 
entre d’altres, els plans especials urbanístics als quals fa referència l'article 67.1.d que 
afecten llur terme municipal, sempre que es tracti d'equipaments comunitaris d'interès 
exclusivament local i que siguin promoguts d'acord amb les determinacions d'un pla 
d'ordenació urbanística municipal o d'un programa d'actuació urbanística municipal. 
 
Per la seva banda, l’article 67.1d) del mateix text legal, estableix que en desenvolupament 
de les previsions del planejament territorial o del planejament urbanístic general, es poden 
aprovar plans especials urbanístics si són necessaris per assolir la finalitat de desenvolupar 
el sistema urbanístic d’equipaments comunitaris. Si el planejament urbanístic general no ho 
fa, poden concretar l’ús de l’equipament comunitari i la titularitat pública o privada. 
 
L’aprovació provisional del Pla especial correspon al Ple, de conformitat amb el que preveu 
l’article 22.2 c) de la Llei de bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril i l’article 52.2 c) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.  
 
El quòrum necessari per adoptar l’acord és el de majoria simple, de conformitat amb el que 
estableix l’article 47 de la Llei de bases esmentada i l’article 114 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Un cop aprovat el Pla especial pel Ple de l’Ajuntament s’haurà de trametre a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, als efectes de la seva aprovació definitiva. 
 
Conclusions 
 
D’acord amb tot l’exposat, considero que s’han de desestimar les al·legacions contingudes 
en l’escrit presentat pel Club Nàutic del Masnou i, a la vista de l’informe favorable emès per 
l’arquitecte municipal, es pot procedir a l’aprovació provisional del Pla Especial del Club 
Nàutic del Masnou, tal com indica la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en el 
seu informe.  
 
No obstant això, el Ple acordarà el que sigui pertinent.” 
 
Atès el que preveu del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’urbanisme, i l’article 101.1 del mateix text legal. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 22.2 c) de la Llei de bases de règim local 
7/1985, de 2 d’abril i l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Desestimar l’al·legació continguda en l’escrit presentat pel Club Nàutic del 
Masnou, de conformitat amb el contingut de l’informe emès per la tècnica de gestió de l’Àrea 
de Territori.  
 
SEGON.- Aprovar provisionalment el Pla especial del Club Nàutic del Masnou, a la vista de 
l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal.  
 
TERCER.- Remetre el Pla especial esmentat, així com una còpia de l’expedient 
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació definitiva. 
 
QUART.- Notificar els acords a les persones interessades.” 
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El Sr. Ricard Plana 
 
Recolliria aquí un moment en Comissió Informativa, el senyor Suñé, em va fer un prec o que 
miréssim exactament si a l’article, jo entenc que és el 17.5 que deia quan una proposta 
afecti de manera especial un sector de la població, l’alcalde haurà d’ordenar la remissió a les 
entitats. Entenc que, com això és un pla especial d’ordenació simplement d’un edifici en 
concret o d’un entorn, no es pot agafar, diguem, el supòsit que afecti de manera especial un 
sector de la població, però com es va fer la consulta, doncs, crec que era pertinent aclarir-la. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs obrim torn de paraula. Senyor Suñé 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, no volia intervenir però era per fer l’aclariment. El prec era en base, perquè si recorda, 
creiem que hi havia una afectació de la part de la vorera, se’n recorda? Que hi havia aquest 
debat, però bé, que anava vinculat a aquest tema. No hi ha més intenció que això. Aprofito 
per dir que hi votarem a favor.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, nosaltres també votarem a favor de la proposta que, com ha dit el regidor, permetrà que 
el Club Nàutic del Masnou construeixi, dins el recinte que té concessionat, una pista de 
pàdel. I assenyalo dins el recinte que té concessionat i no a la zona de platja com s’havia 
intentat en una ocasió anterior.  
 
No obstant això i atès que el Club Nàutic, com tots sabem, no disposa encara de la 
necessària llicència d’activitat, demanem al Govern que no doni autorització per a l’ús de la 
pista fins que el Club Nàutic disposi d’aquesta llicència abans esmentada. Gràcies  
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Ricard Plana alguna intervenció? 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Sí, és veritat que ja està la tramitació de la llicència d’activitats del Club Nàutic del Masnou. 
S’ha intentat, no voldria jo ser mai més llest que els que han sigut abans que jo regidor i veig 
que la feina és molt complicada, però agafo un mica el testimoni d’intentar arribar al final de 
la tramitació d’aquesta llicencia.  
 
Per l’altra consideració que fa, si és que es pot vincular, diguem, el tema dins aquesta, la 
veritat és que és un tema tècnic que tindrem en compte i, en tot cas, li podria contestar si fos 
el cas. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla passem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció. 
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Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors), ICV-
EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s'absté. 
 
17. Aprovació inicial de la Modificació del Pla General d'Ordenació del Masnou en 
relació amb un canvi de qualificació urbanística de la finca situada en el carrer de 
Barcelona, núm. 46 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Tal com vam comentar i abans s’ha avançat en l’audiència pública prèvia, i tal com vam 
comentar a la Junta de portaveus el deixaríem sobre la taula.  
 
Resultat: Aquest punt queda sobre la taula.  
 
18. Declaració d’interès municipal de les obres de construcció d'un aparcament públic 
al sector Illa Centre: carrers d'Itàlia, números 7-15; Flos i Calcat, números 4-10 i Pintor 
Domènech Farré, número 13 del Masnou. 
 
El Sr. Jordi Matas llegeix la proposta següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres majors presentada, amb data 25 de gener de 2016, 
pel senyor (.../...), en representació de la mercantil CORPEDIFICACIONS, SL, per edificar 
un conjunt de 6 edificis plurifamiliars en volumetria definida, format per 145 habitatges, locals 
comercials, gran comerç, places d’aparcament i trasters, urbanització de plaça pública i 
construcció d’un aparcament públic al sector Illa Centre: carrers d’Itàlia, números 7-15; Flos i 
Calcat, números 4-10 i Pintor Domènech Farré, número 13 del Masnou, amb referències 
cadastrals 3127001DF4932N0001IJ, 3127003DF4932N0001EJ, 3127009DF4932N0001AJ, 
3127004DF4932N0001SJ, 3127006DF4932N0001UJ, 3127002DF4932N0001JJ i 
3127010DF4932N0001HJ i amb número d’expedient d’obres 78/17. 
 
Atès que amb data 4 d’abril de 2017, el senyor (.../...), en representació de la mercantil 
CORPEDIFICACIONS, SL, va presentar un escrit en el qual sol·licitava l’aplicació de les 
bonificacions i exempcions, regulades en les ordenances fiscals en relació amb les taxes i 
impostos, derivades de la llicència d’obres majors, en la part corresponent a l’aparcament 
públic municipal. 
 
Atès que l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques estableix a 
l’article 6.3 que aquelles obres que, previ informe favorable de la Comissió Informativa de 
Serveis Generals, hagin estat declarades per acord de l’òrgan competent, d’interès 
municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment del 
treball, quedaran eximides del pagament de la taxa per llicències urbanístiques.  
 
Atès que l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
estableix en el seu article 3r.bis.4 que l’Ajuntament bonificarà en un 95 % les construccions, 
instal·lacions i obres que siguin declarades d’interès municipal per concórrer circumstàncies 
socials, culturals, històricoartístiques o de foment del treball. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal amb data 6 d’abril de 2017, en el qual posa de 
manifest que es pot procedir a la declaració de les obres de construcció de l’aparcament 
públic, amb una superfície construïda de 3.791,40 m2, que es volen realitzar en el sector Illa 
Centre: carrers d’Itàlia, números 7-15; Flos i Calcat, números 4-10 i Pintor Domènech Farré, 
número 13 del Masnou, com a obres d’interès municipal, atès que les obres s’executen en 
terrenys qualificats urbanísticament com a sistema i reportaran un benefici al municipi, tota 
vegada que es genera la creació de noves places d’aparcament públic. 
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Vist l’informe emès per la cap d’Urbanisme, Activitats, Obres i Projectes amb data 6 d’abril 
de 2017. 
 
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. Declarar les obres de construcció d’un aparcament públic en la finca situada al 
sector Illa Centre: carrers d’Itàlia, números 7-15; Flos i Calcat, números 4-10 i Pintor 
Domènech Farré, número 13 del Masnou, amb referències cadastrals 
3127001DF4932N0001IJ, 3127003DF4932N0001EJ, 3127004DF4932N0001SJ, 
3127009DF4932N0001AJ, 3127006DF4932N0001UJ, 3127002DF4932N0001JJ i 
3127010DF4932N0001HJ, d’especial interès o utilitat municipal, d’acord amb els informes 
emesos per l’arquitecta municipal i per la cap d’Urbanisme, Activitats, Obres i Projectes, i 
d’acord amb el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals. 
 
Segon. Notificar aquests acords a la mercantil interessada.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Per anunciar que el vot del nostre Grup serà favorable, perquè 
creiem que les obres de construcció de l’aparcament públic són d’interès municipal. Al 
mateix temps, però, instem el Govern municipal a fer les gestions necessàries per 
aconseguir que l’empresa constructora posi les places públiques d’aparcament a disposició 
de l’Ajuntament al més aviat possible, ja que contribuiran a donar solució, en part, al 
problema de l’aparcament que hi ha al centre del Masnou. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs passem, si els sembla, a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 20 vots a favor i 1 vot en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), la 
Sra. Sandra Miras (CUP-PA), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
La Sra. Rosa Subirats (CUP-PA) hi vota en contra. 
 
19. Resolució de les al·legacions i aprovació de les conclusions de l'expedient de 
fiscalització del contracte de gestió de servei públic, concessió administrativa, del 
servei municipal d'abastament d'aigua potable del Masnou 
 
El Sr. Romà López llegeix la proposta següent: 
“ 
1. En data 17 de març de 2016, el Ple de la corporació local va aprovar l’inici d’un 

expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic del servei d’abastament 
d’aigua potable, d’acord amb l’auditoria realitzada per SB Ambiaudit, SL, en el marc 
d’una sol·licitud d’assistència d’aquest Ajuntament de la Diputació de Barcelona. 
S’atorgava un termini d’audiència a SOREA, l’empresa concessionària del servei, de 30 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acord, per tal de presentar 
les al·legacions que cregués oportunes.  
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2. En data 11 d’abril de 2016, SOREA va sol·licitar, a través d’instància amb número de 
registre E-2016/003345, una ampliació del termini de presentació d’al·legacions. Se li va 
atorgar una ampliació de 15 dies per acord de Ple de data 21 d’abril de 2017. El termini 
finalitzava el 23 de maig de 2016.  

 
3. En data 23 de maig de 2016, SOREA va presentar, amb número de registre E-

2016/004543, al·legacions a l’auditoria presentada. 
 
4. Arran d’una sol·licitud d’aclariments efectuada per l’interventor d’aquest Ajuntament, 

SOREA va presentar, en data 25 de setembre de 2016, amb número de registre E-
2016/008489, un dossier amb la informació addicional demanada.  

 
5. En data 19 de gener de 2017, l’empresa SB Ambiaudit, en el marc d’un altre ajut atorgat 

per la Diputació de Barcelona, va presentar l’Informe per a la materialització del resultat 
de l’auditoria de la concessió del subministrament d’aigua domèstica al municipi del 
Masnou, on es valoren les al·legacions presentades per la concessionària. 

 
6. Al no haver-se introduït canvis substancials a l’informe definitiu d’auditoria realitzat arran 

de les al·legacions manifestades per la concessionària, no es considera necessari 
l’atorgament d’un nou tràmit d’audiència.  

 
7. Vist l’informe de l’interventor de data 5 d’abril de 2017.  

 
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: 
 
1. Aprovar les conclusions de l’auditoria de fiscalització del contracte de gestió de servei 

públic, concessió administrativa, del servei municipal d'abastament d'aigua potable del 
Masnou d’acord amb l’informe de l’interventor de data 5 d’abril de 2017, que es 
resumeixen en les següents: 
 

 Determinar que l’abast de la revisió realitzada són les despeses imputades a la 
concessió des del 1998 fins al 2014 i, per tant, i atès que el conveni de la pròrroga de 
la concessió determina que el punt de partida per a la determinació dels costos ha de 
ser el 8 d’octubre de 1998, data en què la Comissió de Preus de Catalunya va 
aprovar les tarifes, desestimar l’al·legació de la concessionària que considerava que 
l’any base hauria d’haver estat el 1999, coincidint amb la pròrroga del contracte 
inicial. 
 
Deixar constància que, tot i que ha quedat fixat l’any 1998 com a base per determinar 
l’estructura i la projecció dels costos del servei, la data que ha de servir com a 
referència de qualsevol reclamació hauria de ser l’exercici 2013, a efectes de la 
prescripció dels acords adoptats, en el marc d’un expedient de revisió dels 
expedients d’aprovació de tarifes i, per tant, desestimar l’al·legació que establia que 
aquesta revisió anava en contra dels actes propis. 
 

 L’anàlisi realitzat tan sols ha tingut en consideració determinar si les despeses 
imputades a les tarifes podien ser qualificades efectivament com a imputables al 
servei, de conformitat amb els documents contractuals. 
 

 El criteri general per determinar l’evolució de la despesa ha estat l’IPC, però no ha 
estat l’únic. Així mateix, també s’ha fet servir l’increment d’usuaris i l’augment de les 
instal·lacions del servei. 

 

 Establir que, pel que respecte a les despeses de personal, de conformitat amb el 
contracte, s’han d’incrementar l’IPC + 1 % al 1999 i 2000 i l’IPC + 0,5 % per a la resta 
de la concessió. Existeix una diferència a favor de l’Ajuntament entre l’import imputat 
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a les tarifes per la concessionària i el que s’hauria d’haver imputat pel període 2013-
2015 de 76.051 euros.  

 

 Acceptar les despeses de materials de conservació i treballs de tercers com a 
imputables al servei, ja que les intervencions que han donat lloc a les despeses per 
reparacions s’han realitzat majoritàriament a instàncies de l’Ajuntament i amb el seu 
coneixement. Cal entendre que realitzades les despeses de materials de conservació 
i treballs de tercers s’han d’acceptar com a imputables al servei, atès que el contrari 
provocaria un enriquiment sense causa per part de l’Ajuntament. 

 

 Establir que, pel que respecte a les despeses de tractament i anàlisi, un cop 
analitzats els preus del mercat de diferents laboratoris, han de poder imputar-se a les 
tarifes del servei un import de 8.864 euros. Per tant, existeix una diferència d’11.955 
euros a favor de l’Ajuntament entre l’import imputat a les tarifes per la concessionària 
i el que s’hauria d’haver imputat pel període 2013-2015. 

 

 Les despeses generals s’han determinat d’acord amb l’IPC, així com el creixement 
d’abonats i el compliment d’obligacions legals i es determinava una diferència, a 
l’exercici 2014, de 19.501 euros. S’estableix una diferència a favor de l’Ajuntament 
entre l’import imputat a les tarifes per la concessionària i el que s’hauria d’haver 
imputat pel període 2013-2015 de 60.680 euros. 
 

 Les despeses financeres es calculen des del 2012, segons la fórmula que figura a la 
modificació del conveni, aplicant al valor net de les inversions del projecte de millora 
de la xarxa de distribució de l’aigua a la comarca del Maresme (import base de 
948.971,39 euros), l’Euribor a 90 dies + 0,175. De conformitat amb això s’estableix 
una diferència a favor de l’Ajuntament de 24.897 euros. 

 

 Les inversions de la concessionària s’amortitzen en funció de la vida útil dels actius 
amortitzables, d’acord amb els percentatges aprovats pel Ministeri d’Hisenda. 
D’acord amb això, es determina una diferència a favor de l’Ajuntament entre l’import 
imputat a les tarifes per la concessionària i el que s’hauria d’haver imputat pel 
període 2013-2015 de 5.193 euros.  
 

 Fons de reversió. La seva finalitat és permetre la recuperació del capital immobilitzat 
pel concessionari en actius revertibles, durant el període transcorregut entre la seva 
adquisició i la finalització del contracte.  
L’import dels actius revertibles pendent d’amortitzar a la finalització de la concessió 
s’estima en 46.249,51 euros. Mentre que el fons de reversió acumulat a 31/12/2016 
és d’1.654.177,88 euros. 
 
A causa d’aquesta desproporció entre les dues magnituds anteriors, s’acorda deixar 
de dotar el fons de reversió per l’import de 71.367 euros a partir de l’exercici 2017 I 
articular l’aplicació de l’import acumulat com a fons de reversió a través de 
l’aprovació d’una addenda del contracte actual. 
 
S’estima parcialment l’al·legació de la concessionària en el sentit que aquesta 
devolució del fons no ha de generar un interès atès que aquesta contraprestació no 
està prevista al contracte que regeix la concessió. 

 

 Realitzar una auditoria anual coincidint amb la proposta de revisió de tarifes i estimar 
l’al·legació presentada al respecte en el sentit que el cost que pugui generar no ha 
d’anar a càrrec de la concessionària al no estar previst al contracte. 
 

En el moment d’aprovar l’expedient de revisió de tarifes, el Ple municipal podrà decidir si 
imputa el cost d’aquesta despesa a les tarifes del servei o, per contra, s’imputa al pressupost 
municipal.  
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2. Requerir a SOREA la devolució de l’import de 178.776 euros corresponent a la suma 
dels saldos a favor de l’Ajuntament determinats en el punt anterior, a excepció del fons 
de reversió. Aquest ingrés, per la seva naturalesa, quedarà afectat a la prestació del 
servei. L’ingrés s’haurà de fer en els terminis i en la forma que s’indicarà a SOREA en la 
notificació d’aquest acord.  
 

3. Notificar aquest acord a SOREA, adjuntant una còpia de l’Informe per a la materialització 
del resultat de l’auditoria de la concessió del subministrament d’aigua domèstica al 
municipi del Masnou”, elaborat per SB Ambiaudit, i de l’informe de l’interventor de data 5 
d’abril de 2017.”  

 
El Sr. Romà López 
 
Finalment, volia comentar un parell de coses. Volia comentar que en el punt dos dels acords 
que acabem de comentar, que quan ens referim a aquella quantitat, quedarà afectada al 
servei, ens referim que aquests diners, l’Ajuntament només podrà destinar-los al servei 
d’aigua potable del Masnou, perquè hem de revertir en els usuaris del servei.  
 
S’ha treballat conjuntament amb ICV-EUiA uns canvis, no de contingut perquè sí que 
estàvem d’acord, sinó de forma, per fer més entenedora la proposta i que ja van ser 
incorporades a la Comissió Informativa i, per tant, agrair l’avinentesa, moltes gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Romà. Doncs obriríem el torn d’intervencions. Senyor De las Heras, 
té la paraula.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, volia comentar dues o tres coses. Una, que aquest contracte se’ns ha escapat com a 
Ajuntament. L’hauríem d’haver controlat des d’un bon principi, l’auditoria reflecteix unes 
diferències d’imports a favor nostre, és a dir, que ens han cobrat, dit d’una altra forma, de 
més, des del moment que s’ha fet l’auditoria. Anys anteriors, és un contracte que ve de molt 
antic, no en tenim ni idea ni ho podem saber. Pressuposem que igual ha estat així. I aquí 
pensem que ens l’han colat durant uns quants anys. Ara és el moment de corregir-ho i més 
val fer-ho ara.  
 
Per altra banda, el tema del fons de reversió, que és un fons que teòricament ha de tornar a 
l’Ajuntament, és una partida força important i aquí es posa que es farà a través d’una 
addenda del contracte actual. Aquí està una mica el quit de la qüestió dels resultats 
d’aquesta auditoria.  
 
Per altra banda, vull recordar que hi ha punts del municipi que tenen mancances importants 
en el servei d’aigua. He parlat amb el regidor en un parell d’ocasions sobre la zona de Santa 
Madrona alta, Kennedy, que hi ha veïns que no tenen la pressió deguda i que sembla que 
són problemes estructurals. Són problemes que afecten l’estructura. Bé, doncs, potser és el 
moment de plantejar-se tot això i veure de quina forma, si aquests imports que hem de 
recuperar de la concessionària, hi ha legalment alguna forma d’aplicar-los directament una 
rebaixa de tarifes o altres opcions, sinó també amb millora de punts deficitaris a la xarxa, 
entre ells, un com és aquest, entre d’altres que hi ha en el municipi. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Senyor Suñé, té la paraula.  
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El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, vull felicitar el Govern per la tasca realitzada i, 
concretament, el regidor de Medi Ambient i l’equip, doncs, que ha participat en l’elaboració 
d’aquesta auditoria.  
 
El document acredita que SOREA no ha fet bé les coses. I que, a més a més, han aflorat 
definitivament els dos milions d’euros aproximadament que han de servir per millorar la 
xarxa i que, doncs, com avui ha quedat novament palès per les intervencions que ens han 
precedit al plenari i d’altres vegades que en aquest mateix plenari molts regidors hem 
reclamat, doncs caldria invertir al més aviat possible en la millora de la xarxa d’aigua, com 
també ha comentat el company que m’ha precedit. Per tant, jo el que reclamo al Govern, i 
estic segur que així serà, doncs que ens posem al més aviat possible a treballar per 
aconseguir aplicar aquests diners a les millores necessàries.  
 
També volem aprofitar per reclamar l’inici de l’estudi de la municipalització que hem parlat 
més d’una vegada, ara que ja tenim l’estudi sobre SOREA. I, per acabar, nosaltres creiem, i 
així ho vam manifestar també a la comissió, que s’hauria d’obrir un expedient sancionador a 
l’empresa SOREA pels incompliments del contracte. Creiem que això no pot quedar només 
en un canvi del sistema de pagament, no pot quedar només amb el retorn dels diners. 
Nosaltres creiem que hi ha hagut un incompliment reiterat. El contracte amb SOREA 
estableix sistemes d’expedients de control i exigim al Govern que li obri un expedient i, 
doncs bé, si el que ha de passar és que finalitzem la relació, doncs, fem-ho. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també votarem a favor de la proposta. Una proposta que, 
d’acord amb les dades que figuren a l’expedient i que ha esmentat el regidor, ratifica que els 
masnovins i masnovines hem pagat pel consum d’aigua més del que corresponia i que, per 
tant, SOREA ha de tornar a l’Ajuntament part dels diners cobrats indegudament.  
 
I dic una part perquè els més de 178.000 € que SOREA ha de tornar a la ciutadania del 
Masnou haurien estat molts més si no fos perquè, com algú ha esmentat, hi ha actuacions 
que han prescrit. 
 
Una proposta que, a més, constata que l’Ajuntament disposarà de més d’1,6 milions d’euros 
per tal de millorar les instal·lacions del servei. Aquests diners els haurà d’aportar SOREA, bé 
de manera efectiva o bé mitjançant la realització de les obres de millora de la xarxa que 
l’Ajuntament acordi realitzar. 
 
Volem felicitar el regidor Romà López, la seva regidoria i l’interventor municipal per la tasca 
realitzada, a la qual sabem que ell particularment ha dedicat moltes hores i que ha donat 
com a fruit aquests 1,8 milions d’euros que l’Ajuntament recuperarà, o bé en efectiu o bé en 
obra feta. Però al mateix temps volem fer al Govern dues demandes i un recordatori: 
 
En primer lloc, li demanem que, en aplicació del que es recull a la proposta, hi ha fet esment 
el regidor senyor Romà López, els 178.000 € que SOREA ens ha de tornar es destinin 
exclusivament a la congelació i, si escau, la rebaixa de la tarifa de l’aigua que paguem o 
haurem de pagar els masnovins i masnovines. 
 
En segon lloc, li demanem que, al més aviat possible, porti a l’aprovació del Plenari el Pla 
director de millora de les instal·lacions de la xarxa de subministrament d’aigua potable i que 
s’esforci per aconseguir, estem convençuts que ho farà, el màxim consens, tant en el seu 
contingut com en la priorització de les obres a realitzar. 
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I, finalment, el recordatori. Recordem al Govern que té uns compromisos pendents amb ICV-
EUiA i, per tant, amb la gent del Masnou pel que fa a la gestió del subministrament d’aigua 
potable. Uns compromisos que va adquirir com a conseqüència de la moció que, sobre la 
municipalització del servei, va presentar el nostre Grup el passat mes de desembre. 
 
Una moció que vull recordar, que a demanda del Govern, vàrem retirar a canvi que aquest 
es comprometés a:  
 
1. Realitzar un inventari de béns i instal·lacions del servei. 
2. Realitzar un estudi de viabilitat jurídica i econòmica de la gestió directa del servei d’aigua i 

d’altres alternatives que contribueixin a millorar el servei. 
3. Crear una comissió, en la qual estaran representats tots els grups municipals i a la qual 

es podran convidar tècnics municipals, organismes, persones i col·lectius interessats per 
tal d’analitzar els resultats obtinguts dels estudis anteriors. 

 
El Govern també es va comprometre al fet que totes aquestes actuacions hauran d’estar 
executades abans del primer trimestre de 2019. 
 
Confiàvem i seguim confiant en què el Govern complirà la seva paraula i l’encoratgem a no 
adormir-se i a engegar la realització de l’inventari al més aviat possible. 
 
Finalment, reiterem el nostre compromís que, tal com recull el nostre programa electoral, 
continuarem treballant per aconseguir que, com a molt tard a partir de l’any 2022 en què 
acaba la concessió a SOREA, la gestió del servei de subministrament d’aigua potable al 
Masnou sigui 100 % pública. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Miras, té la paraula.  
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, tot i que estaríem d’acord amb la proposta nosaltres apostem des del primer dia per la 
municipalització d’aquest servei; per tant, en concordança, no podem votar-hi a favor.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. senyor Avilés  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Per anunciar que el Grup de C’s hi votarà a favor. Voldríem 
iniciar la intervenció agraint la tasca que ha realitzat la regidoria corresponent amb el seu 
regidor al cap davant i els tècnics que hi han participat perquè, en fi de l’expedient i de la 
durada del mateix, es veu que la complexitat tècnica és bastant evident i el resultat, 
lamentablement, també és bastant evident en el sentit que aquesta empresa sembla que 
ens ha pres el pèl durant molts anys i, bé doncs, és cert que es podria haver actuat abans, 
però, bé, ja està bé actuar i poder exercir o reclamar allò que correspon als ciutadans de 
l’Ajuntament del Masnou.  
 
Nosaltres els diem que el nostre sí és un sí continu. És a dir, que això és el primer tràmit, 
segurament l’empresa defensarà els seus interessos i això segurament acabarà també en 
un procediment contenciós. Tot indica que, segurament, no es voldran defensar i entallant 
els procediments a veure si hi ha algun tipus de defecte formal, és a dir, agafar-se a 
qualsevol excusa per intentar no retornar aquests diners que sembla, doncs, no han estat 
ben empleats per part de la concessionària. Els diem que nosaltres estarem al costat de 
l’Equip de Govern i del regidor corresponent en aquesta nova creuada que s’inicia amb 
aquesta concessionària i que realment, tot i que no som partidaris en certa manera de la 
municipalització de serveis, però està clar que som capaços d’aconseguir una estructura que 
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pugui controlar aquests grans contractes que ha d’adjudicar l’Ajuntament perquè no passi el 
que passa o som capaços de fer això, un sistema de control per garantir que cap euro es 
pugui malbaratar o sinó hauríem d’estudiar, com sembla que s’està estudiant, doncs, unes 
altres fórmules de portar a terme aquests contractes, incloent la municipalització del servei. 
Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor López té la paraula.  
 
El Sr. Romà López 
 
Gràcies, senyor alcalde. Voldria comentar que, pel que fa al que ha dit el company Federico, 
respecte al fons de reversió, demanem que sigui aplicat per fer obres a les canonades del 
Masnou.  
 
També vull comentar que contractualment s’havia d’entregar a final de la concessió. 
Nosaltres demanem que s’aprovi una addenda i que s’articuli. També volia comentar que 
respecte a les despeses que s’estaven imputant actualment, són les que es generen a 
través de les propostes de tarifes que van ser aprovades per l’Ajuntament. No posem en 
dubte que no s’han realitzat les despeses que s’han generat arran dels expedients de tarifes, 
perquè queden justificades, sinó que considerem que no siguin imputables a la tarifa tenint 
en compte l’establert per contracte.  
 
Finalment, vull comentar que, com bé ha dit el company d’ICV-EUiA, vam arribar a un acord 
en el qual va retirar la moció que havia presentat a canvi d’uns acords que va adoptar el 
Govern. En aquest punt, ens trobem en què s’ha sol·licitat a la Diputació un estudi de 
l’inventari dels elements de la concessió i estem a esperant que ens comentin per poder 
començar amb els acords que vam adoptar. Bé, vull agrair el vot a totes aquelles persones 
que hi votin a favor. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Romà López. Passem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), la 
Sra. Rosa Subirats (CUP-PA), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
La Sra. Sandra Miras (CUP-PA) s'absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si se’m permet, també, un comentari, primer de tot, doncs, voldria felicitar la feina que s’ha 
fet des dels serveis tècnics, però sobretot per part del regidor, senyor Romà López, amb 
aquesta tasca que també és una tasca molt feixuga en uns moments, també aquesta 
setmana, amb molts problemes amb la concessió de l’aigua, amb moltes avaries al municipi 
i, per tant, com s’ha afrontat aquest tema, que jo crec que cal remarcar una cosa: que el 18 
de febrer de l’any 2016 es va fer un pas molt important que va ser la sol·licitud, precisament 
d’aquest instrument que avui aprovem, de l’auditoria a la Diputació de Barcelona, perquè 
pogués fer aquest estudi que, després de molts anys, era molt necessari i imprescindible 
perquè pogués aflorar el que avui hem pogut observar.  
 
I, per tant, també recullo, crec, l’opinió de tothom que ha intervingut en aquest punt i que 
també ha expressat el senyor López: és una prioritat per a aquest Govern continuar amb els 
compromisos que en el seu moment vam adquirir en un Ple anterior, com ha comentat el 
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senyor Màxim Fàbregas, i també poder aplicar al més aviat possible aquest Pla director tan 
necessari per poder millorar la nostra xarxa d’aigua. Doncs continuem amb l’ordre del dia. 
 
20. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió 
anterior 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Donar resposta al Grup Socialista, a la senyora Mònica 
González, que en el passat Ple ens preguntava sobre el nou servei d’acollida d’urgència. Tal 
com li vaig dir en acabar, no és que sigui un nou servei d’acollida, sinó que és una reserva 
de la plaça en un pis d’acollida d’urgència que donem a les dones que tenen maltractament 
o assetjament per violència de gènere. Aquesta gestió, malgrat que es fa des d’Igualtat, el 
pagament d’aquesta plaça sí que la gestió es fa des dels Serveis Socials d’aquí, de 
l’Ajuntament. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna resposta més? Crec que no n’hi cap més, no? Doncs passaríem al 
torn de precs i preguntes. Senyor De las Heras, té la paraula, si té alguna pregunta a fer. 
 
21. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Des que va posar la bandera quasi que em deixa sense 
preguntes; però, bé, en van sortint de noves. I, de fet, la pregunta d’avui és una pregunta 
molt concreta i és la següent: a la Junta de Govern Local del 30 de març, es va procedir a la 
selecció d’una interina com a tècnica de comunicació, d’acord amb les bases aprovades per 
decret d’Alcaldia d’ERC del 25 de gener. Una plaça que s’entén... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Perdó, no l’he entès. Decret d’Alcaldia d’ERC? 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
No, de l’alcalde d’ERC. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ah, és que no ho havia entès. No sabia que els partits polítics fessin decrets d’Alcaldia. 
Desconeixia aquesta fórmula.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
No, senyor alcalde d’ERC. No per ERC. No, no, aquest decret és del senyor alcalde, que és 
d’ERC, com tothom sap. I ho dic perquè és en el context del que estic explicant.  
 
Aquesta plaça s’entenia per una necessitat urgent i inajornable, d’acord amb l’informe que 
va presentar el Departament de Recursos Humans de la senyora, la qual és titular, la 
senyora Folch, d’ERC. I, a partir d’aquest decret del senyor alcalde, de l’informe de 
Recursos Humans i de l’aprovació a la Junta de Govern Local, s’ha decidit contractar la 
senyora (.../...). Tot és normal, bé, jo entenc que és un tema públic, no és un tema privat... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Continuï, però vostè està utilitzant una sèrie d’impressions que no tenen res a veure amb la 
realitat. Després ja li contestarem.  
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El Sr. Federico de las Heras 
 
Tot això és correcte, però en aquesta Junta de Govern Local, els quatre membres de la 
comissió que representaven ERC van vota-hi a favor i els dos membres de la comissió...  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Només una precisió, és que a la Junta de Govern Local, vostè té un problema que no coneix 
el règim local, la legislació. Els partits polítics no estan representats a la Junta de Govern 
Local, només li recordo això.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Bé, però les persones que estan dins dels partits polítics... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Parli amb una mica més de precisió, si us plau. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Bé, doncs, li precisaré. Dels sis vots que hi van haver dins la Junta de Govern Local, quatre 
dels membres que pertanyen al partit que vostè governa van votar a favor i dos dels 
membres que pertanyen a un altre partit, CiU, van votar-hi en contra. Va ser una 
discrepància i, bé, aquesta discrepància ens va cridar l’atenció. Ens va cridar l’atenció pel 
motiu de la discrepància.  
 
Buscant una mica la persona que s’ha buscat per a aquest càrrec, de la qual he dit el nom, 
no cal que el repeteixi, té un perfil públic que es pot consultar per Internet, ja que és política, 
és una persona que té un perfil a un ajuntament veí nostre. I és regidora també d’un municipi 
del mateix partit que vostès. És clar, aquest fet, com a mínim, ens crida l’atenció, perquè així 
es pot entendre perfectament que sigui una contractació digui-li per col·leguisme, per 
amiguisme, per veïnisme, pel que vostès li vulguin dir; però tècnicament, si no em donen 
una altra explicació molt, molt, molt raonada jo no ho puc entendre què és el que han fet. Ni 
jo ni per al qui m’ha precedit, el meu company Ernest Suñé, que ho ha esmentat al principi 
del Ple, tampoc. D’aquest tema, els demanaria una explicació molt clara i molt concreta. 
Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
La tindrà. Senyora González.  
 
La Sra. Mònica González 
 
No, no tinc preguntes avui. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Suñé, té la paraula.  
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Gràcies, senyor alcalde. Recentment, ha caigut un arbre a Ramón y Cajal, fet que, si no 
recordem malament, ha tingut lloc també a altres carrers del municipi. Per sort, no s’han 
hagut de lamentar danys físics, però creiem que no ens podem quedar així i voldríem saber 
si el Govern té previst o engegat alguna campanya per avaluar l’estat de l’arbrat viari per 
prevenir situacions com aquestes. I, si no és així, demanaríem que ho fessin, val?  
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Transcorregut ja uns mesos des de la polèmica aprovació del reglament de la segona 
activitat, volem que el Govern ens n’informi de l’aplicació pràctica i com valora l’acceptació 
de les persones beneficiàries. En aquest sentit, voldríem conèixer quin és l’univers al qual 
s’adreçava aquest reglament i quantes persones se n’han beneficiat? Quins són els nous 
llocs escollits per a la segona activitat? Quina és la valoració general d’aquest reglament que 
fan les persones beneficiàries? I quina és la valoració que fa el Govern d’aquest tema? 
 
També tenim una pregunta: el passat 14 d’octubre de 2016, un grup de treballadors 
municipals van demanar l’inici de les negociacions per donar compliment a l’article 54 del 
vigent conveni col·lectiu per assolir un pla de jubilacions anticipades. Aquest regidor ja va 
reclamar al plenari del novembre una resposta que encara no havia estat donada. Volíem 
saber com havia anat, si s’havia engegat la negociació? Si s’havia posat en marxa? Volíem 
saber si, transcorregut ja més de mig any, s’ha iniciat aquest tema i, si s’ha iniciat, com 
està? 
 
També hem sabut que un treballador municipal ha fet una petició perquè li siguin abonats els 
desperfectes que van ocasionar uns gats en el seu vehicle quan aquest estava estacionat en 
un pàrquing d’un equipament municipal. Volem saber quina ha estat la resposta del Govern 
a aquesta petició.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Crespo, té alguna pregunta? 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Dues preguntes per a la regidora Neus Tallada sobre, primer, 
quin és el punt, en quin estat està l’estudi diagnòstic del pla jove, que em sembla que estava 
en marxa.  
 
I, després, si s’ha començat, s’han iniciat o s’ha fet alguna acció per tal de poder tenir fira 
d’atraccions durant la Festa Major, tal com una iniciativa ciutadana havia demanat.  
 
I una altra a la regidora de Serveis Generals, a la senyora Sílvia Folch. És un prec, un 
suggeriment. Des de l’OAC s’ofereix el servei o la vehiculació del servei que implica renovar 
el DNI un cop al mes, sembla que a diferents edificis municipals, principalment a Els 
Vienesos. Sabem que és una necessitat que està morint d’èxit, ja que hi ha molt poques 
places i de seguida s’exhaureixen. Nosaltres voldríem demanar-li una revisió d’aquest 
sistema de places, perquè és que sabem que hi ha molta gent que la demana i molta gent 
que es queda a les portes de no poder fer la renovació del DNI per culpa d’aquestes poques 
places.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Només en llegiré unes quantes de les que he preparat. La resta les 
té el senyor secretari. 
 
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor 
Màxim Fàbregas només llegeix les números 1, 6, 9 i 10. 
 
1. Avui, i per segona vegada, el Govern ha decidit retirar la proposta d’aprovació inicial de la 
modificació del Pla General en relació amb un canvi de qualificació urbanística de la finca 
situada al carrer de Barcelona, núm. 46. En totes dues ocasions, la raó de la retirada ha 
estat el fet de constatar que el Govern o, per ser més precisos, la part del Govern formada 
per ERC, no disposava de la majoria suficient per tirar endavant aquesta modificació, ja que 
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ni tan sols els seus socis de CiU donaven suport a la proposta. El nostre Grup Municipal, 
des que va tenir coneixement de la voluntat del Govern de tramitar aquesta modificació, ha 
mostrat el seu més contundent rebuig a la proposta, perquè considera que no ha quedat 
gens justificat l’interès públic de la modificació. Els arguments esgrimits pels promotors de la 
proposta de modificació, assumits per ERC, són absolutament inconsistents i, per tant, si 
s’aprova la modificació es crearia un gravíssim precedent que podria ser aprofitat per altres 
per demanar un tracte similar al qual es donava al SOCNUM. Nosaltres creiem que, si el que 
de debò es pretén és garantir la supervivència de l’entitat, el que ha de fer l’Ajuntament és 
estudiar la possibilitat d’adquirir la finca als seus actuals propietaris i, per aquesta raó, 
demanem al Govern que iniciï els contactes necessaris amb els seus representants per tal 
d’arribar a un acord que asseguri la supervivència de l’entitat i que comporti que la finca en 
qüestió passi a ser de titularitat pública. 
 
2. Fa una estona, el Govern, amb el nostre vot en contra, acaba d’aprovar una modificació 
de les inversions per a l’any 2017 en les quals es preveu augmentar en 250.000 € la partida 
destinada a millores del clavegueram. El nostre grup creu que qualsevol actuació 
relacionada amb el clavegueram ha de tenir la cobertura d’un Pla director que estudiï la 
situació del clavegueram al municipi i que proposi, valori i estableixi un ordre de prioritat a 
l’hora d’afrontar les obres de millora necessàries. L’Ajuntament del Masnou disposa, des del 
mes de juny de 2011, d’una proposta de Pla director de clavegueram que va ser 
encarregada pel Govern format per PSC i ICV-EUiA en el mandat 2007-2011. Un Pla 
director de clavegueram que mai ha estat sotmès a aprovació pel Consistori i, per tant, ICV-
EUiA demana al Govern que, en el termini màxim de dos mesos, porti a aprovació del 
Consistori la proposta de Pla director del clavegueram del Masnou. 
 
3. En diverses ocasions, des de l’any 2011, el nostre Grup ha preguntat al Govern de CiU-
ERC i al d’ERC-CiU per la situació dels 3 habitatges del Mercat Vell. També en moltes 
ocasions, el nostre Grup, que és partidari de la seva venda, ha demanat al Govern que, 
mentre espera que aquesta venda sigui efectiva, destini aquests habitatges a lloguer social, 
sense que, a data d’avui, les nostres demandes hagin estat ateses. Tenim coneixement que, 
almenys en una ocasió, el Govern ha intentat vendre aquests habitatges pel procediment de 
subhasta, però que no hi ha hagut cap oferta al respecte. Preguntem al Govern en quines 
ocasions ha intentat subhastar aquests habitatges i quin ha estat el preu de sortida de 
cadascun d’ells. Nosaltres som partidaris de la venda d’aquests habitatges i que els diners 
que se n’obtinguin es destinin a la compra d’habitatges de segona mà, perquè passin a 
formar part de la borsa de lloguer social del Masnou. Mentre que la venda no es produeixi, 
tornem a demanar al Govern que adscrigui aquests habitatges a la borsa de lloguer social. 
 
 4. Des de fa dos anys, el nostre Grup Municipal denuncia la situació en què es troba la 
parada de l’autobús urbà al c/ Amadeu I – c/ Navarra, on la marquesina està en situació de 
“desapareguda”. En resposta a la nostra darrera denúncia respecte d’aquesta situació per la 
passivitat i el desinterès mostrats pel Govern per solucionar de manera àgil aquest problema 
i a la nostra exigència que accelerés al màxim els tràmits per tal que la nova marquesina fos 
reinstal·lada al més aviat possible, el Govern ens informà que, des de Mobilitat, estaven fent 
tot el possible per poder-la tenir col·locada al més aviat possible, però que, per poder 
contractar-ne l’adquisició i la instal·lació calia esperar a incorporar al pressupost de 2017 
inversions del 2016 i que, tan aviat com tinguessin feta la contractació i sabessin 
aproximadament quan podria estar instal·lada, ens ho farien saber. 
 
Han passat tres mesos des de la resposta, les inversions de 2016 han estat incorporades al 
pressupost de 2017 i seguim sense notícies de la marquesina “fantasma”. 
 
És per això que, un cop més, preguntem al Govern: quants mesos més hauran d’esperar els 
veïns i veïnes del Masnou que pugen o baixen de l’autobús urbà en la parada esmentada 
per gaudir de la companyia de la marquesina? 
 
5. Hem tingut coneixement que l'Ajuntament ha decidit iniciar d'ofici l'expedient de resolució 
del contracte amb l'empresa Axis Patrimoni SL, empresa adjudicatària de les obres 
corresponents a la primera fase de millora d'accessibilitat del pas soterrat del carrer de 
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Brasil, perquè considera que ha incomplert els terminis previstos recollits al contracte 
d’adjudicació. Lamentem aquesta situació, aliena a la voluntat del Govern, esperem i 
confiem que les actuacions relacionades amb la resolució del contracte es facin de tal 
manera que no comportin un perjudici per al nostre municipi i demanem al Govern que ens 
faci arribar una còpia de les comunicacions intercanviades amb l’empresa adjudicatària amb 
motiu dels seus incompliments, així com que ens mantingui informats respecte de l’evolució 
d’aquesta problemàtica.  
 
Al mateix temps ens felicitem i demanem al Govern que prengui nota de la nostra felicitació i 
agraïment (que ben segur és compartida per la ciutadania del Masnou) perquè, si fem cas 
del que es recull al web municipal, el Govern haurà atès la nostra demanda, feta des del 
primer moment en què es parlà d’aquesta obra, en el sentit que, a diferència de la intenció 
inicial del Govern de fer-la en 4 fases, intenció que després va canviar per la de fer-la en 
dues, ara finalment l’obra es liciti en la seva totalitat i, per tant, abans de la temporada 
d’estiu de 2018, els nous accessos del pas soterrat del c/ Brasil siguin una realitat.  
 
6. En els mesos de juny i juliol de l’any passat, vaig denunciar l'estat d'alguns trams del 
passeig Marítim entre el Masnou i Montgat i vaig preguntar al Govern quina Administració 
havia estat la responsable que, en els tram on hi ha rajoles enfonsades, els forats apareguts 
haguessin estat coberts amb sorra i demanàvem al Govern que exigís a l'Administració 
competent que actués amb urgència per tal de solucionar aquest problema i que ens 
informés de les gestions que realitzés i del seu resultat. Han passat 10 mesos, el conflicte de 
competències entre el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament del Masnou en relació amb aquest tema continua sense aclarir-se i, 
mentrestant, tenim a tocar l’estiu i els forats esmentats segueixen al seu lloc. Demanem al 
Govern municipal que, tal com li vàrem demanar fa 10 mesos, ens informi de les gestions 
que hagi realitzat i del seu resultat i que, abans del mes de juny, doni una solució definitiva 
al problema esmentat.  
 
7. També al passeig Marítim, però ara en el tram el Masnou–Mataró, al costat del monument 
al Meridià Verd, hi ha el desguàs d’una riera que interromp el passeig i genera moltes 
dificultats als centenars de persones que utilitzen aquesta ruta per fer les seves caminades 
diàries. La situació d’aquest tram és especialment greu per a les persones amb mobilitat 
reduïda. És per això que demanem al Govern que, aprofitant l’augment de 55.000 € en la 
partida de millores platja i Passeig Marítim, construeixi com una actuació prioritària una 
passera de fusta, com les que hi ha en diferents llocs del tram El Masnou–Montgat. 
 
8. Els mesos de juny i desembre de 2016, uns veïns/es del Masnou van utilitzar l’App per 
informar de l’estacionament a la via pública d’un o dos vehicles tot terreny al c/ Sant Felip, 
102. Els codis de les incidències són el 160601-001 i el 161214-0008. 
 
Pel que sembla, i en resposta a la incidència, la Policia Local ha col·locat, almenys en un 
dels dos vehicles, un adhesiu de “vehicle abandonat”, adhesiu que de seguida va ser retirat, 
suposadament per la persona propietària del vehicle. Segons ens informen els veïns, en el 
moment de denunciar les incidències, els vehicles en qüestió, un dels quals té matrícula SF 
7991, teníem la ITV caducada. A més, ens han comunicat que hi ha altres veïns/es que han 
denunciat aquesta situació mitjançant instància escrita. Preguntem al Govern si té 
constància d’aquests fets, li demanem que ens faci arribar una relació de totes les 
actuacions que la Policia Local o qualsevol altre departament de l’Ajuntament hagi efectuat 
per solucionar aquesta problemàtica i que, si existeix alguna vulneració de les normes de 
circulació i/o aparcament, obri els corresponents expedients sancionadors. 
 
9. El mes de novembre de 2015 vàrem fer arribar al Govern el nostre malestar i la nostra 
denúncia pels greus problemes de subministrament d’aigua potable que s’havien produït en 
un sector del Masnou Alt, concretament en la zona de Can Mandri i voltants i, entre altres 
qüestions, vàrem preguntar si existia un protocol d’actuació per atendre aquestes avaries, li 
vàrem demanar que si existia ens en fes arribar una còpia i que, en cas contrari, ens fes 
arribar un informe en el qual se’ns expliqués quines són les actuacions que se segueixen 
des que es té coneixement d’una incidència. Finalment, també demanàvem al Govern que, 
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com a garant del subministrament, instés Sorea a actuar amb la màxima diligència en la 
solució d’aquestes incidències i advertís l’empresa que, de no fer-ho, podria ser objecte del 
corresponent expedient sancionador. 
 
El mes passat vàrem reiterar algunes d’aquestes demandes i a dia d’avui encara no n’hem 
rebut resposta, tot i que entenem que l’atenció al tema de Sorea era prioritària. A més, 
sembla que, en els darrers dies, els talls s’han tornat a produir, per la qual cosa reiterem 
totes i cadascuna de les preguntes efectuades ampliant el termini de temps i, per tant, 
demanem al Govern: 
 

a) Una relació exhaustiva dels talls en el subministrament d’aigua potable que 
s’haguessin produït al Masnou en els darrers 6 anys i que hagin tingut una durada 
superior a les 4 hores en la qual consti: data de l’incident, carrers afectats, nombre 
aproximat de famílies afectades i durada del tall en el subministrament.  
 

b) Una llista de les reclamacions rebudes, per escrit o per altres mitjans, relacionades 
amb els talls de subministrament d’aigua potable i quines han estat les respostes 
donades. 

 
c) Atès que si alguna cosa ens ha quedat clara en les respostes rebudes és que no 

existeix cap protocol d’actuació davant d’aquestes avaries, reiterem al Govern la 
demanda que li vàrem fer el mes passat en el sentit que, en el període màxim d’un 
mes, es redacti un protocol d’actuació davant els talls de subministrament, que pugui 
ser debatut pel Ple de l’Ajuntament, amb la finalitat de garantir que els veïns i veïnes 
afectats seran informats exhaustivament i que l’avaria serà solucionada en un temps 
raonable. 

 
10. De manera reiterada ens hem dirigit al Govern manifestant-li la nostra preocupació per 
l’estat d’abandonament en què l’Agència d’Habitatge de Catalunya té els habitatges de 
protecció pública del Masnou construïts per l’Incasol en el període 2003-2011. Així mateix, 
hem denunciat la manca d’atenció per part de l’Agència Catalana d’Habitatge a les 
reclamacions dels joves i persones grans que hi viuen de lloguer i també les situacions de 
relloguer i altres possibles incompliments de les condicions d’adjudicació inicials que es 
donen en alguns d’aquests habitatges. 
 
Creiem que la millor manera de garantir l’atenció a les persones llogateres, el correcte 
manteniment dels habitatges i el compliment de les condicions d’adjudicació és que sigui 
l’Ajuntament qui s’encarregui de la realització d’aquestes tasques. És per això que demanem 
al Govern que estudiï aquesta possibilitat i que iniciï els contactes amb l’Agència d’Habitatge 
de Catalunya per tal d’acordar un conveni que prevegi la realització de les actuacions 
esmentades per part de l’Ajuntament.  
 
11. En el Ple del mes de gener vaig adreçar una pregunta al Govern relacionada amb les 
queixes d’un veí del municipi per la situació que s’estava produint a la zona d’aparcament 
situada a la cruïlla d’Alella. En la resposta facilitada se m’informava de les actuacions 
realitzades entre els mesos de febrer i desembre de 2016. Sembla que, malgrat les 
actuacions de la Policia Local, continuen produint-se aparcaments de vehicles que no 
respecten la senyalització existent en la zona esmentada. És per això que demanem al 
Govern que ens actualitzi la informació de què disposem i, per tant, ens respongui a les 
següents preguntes: 
 

a) Quantes trucades i en quines dates ha rebut la Policia Local en relació amb aquesta 
problemàtica des de l’1 de gener de 2017? 

 
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 són les matrícules dels vehicles denunciats des del mes de febrer de 2016 
fins a finals de desembre del mateix any, en quines dates es van produir les 
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denúncies esmentades? 
 

d) Quines denúncies s’han efectuat per part de la Policia Local, des de l’1 de gener de 
2017, amb motiu de les trucades rebudes; en quina data; quina és la matrícula del 
vehicle motiu de la denúncia; quin és l’import de cadascuna de les sancions 
imposades i quines de les sancions imposades des del mes de febrer de 2016 han 
estat cobrades a dia d’avui? 

 
I l’última, es refereix al que s’ha esmentat abans en una intervenció: s’ha fet referència als 
plans de manteniment dels edificis municipals. Demanaríem al Govern que ens faci arribar 
una còpia dels plans de manteniment de cadascun dels edificis de titularitat municipal que 
existeixin actualment. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Alguna pregunta, senyora Parodi? 
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Gràcies, senyor alcalde. Aquest grup dona suport a tots els minuts de silenci en memòria de 
les persones mortes, especialment per a aquelles que han estat víctimes de la barbàrie 
terrorista. En ple Diumenge de Rams, 44 cristians egipcis van ser assassinats pels mateixos 
radicals que en altres ocasions han motivat un minut de silenci per part d’aquest consistori. 
Tenint en compte tots els minuts de silenci que s’han fet en aquest consistori, fins i tot vostè 
al començament ha fet esment a tots els que s’han fet durant aquest mes, en els quals es 
manifesta la condemna i rebuig de totes les accions terroristes a qualsevol país del món, ens 
ha sorprès que en aquest cas no s’hagués fet. I voldríem saber-ne el motiu.  
 
Per acabar, desitjo que l’any vinent, quan s’organitzin els tres tombs de tradició cristiana, es 
vegin passar cavalls, com és tradicional d’aquesta festa, no com aquest any que no n’hi 
havia cap i no sabem exactament per què. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No ho fa l’Ajuntament, això. Senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, primer per adherir-nos a la pregunta que ha realitzat la 
companya d’ICV-EUiA en el sentit que ens informin també sobre l’estat dels tràmits i 
informes que han realitzat per poder gaudir de fira en un altre emplaçament per la Festa 
Major del poble.  
 
Quant a la temporada de platja, ens agradaria saber, ja que comença o ja ha començat, si hi 
ha hagut alguna incidència en l’inici, sobretot, del muntatge de les guinguetes, si està tot en 
ordre, si es preveu, doncs, quant a infraestructura, una temporada tranquil·la o s’han previst 
alguns problemes. Bé, que ens informin d’aquests primers treballs de posada en marxa de la 
temporada.  
 
I també ens agradaria saber com van els arranjaments que s’han realitzat després dels 
desperfectes ocasionats pels temporals d’aigua i platja soferts, si l’Ajuntament n’ha quedat 
satisfet? O si considera encara que s’han de millorar? Bé, també que ens informin sobre 
aquests aspectes. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passaríem a l’apartat de respostes, si n’hi ha, en aquest Ple. Alguna 
resposta? Senyor Romà López. 
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El Sr. Romà López 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Donaré resposta a la pregunta del company de Ciutadans. Volia 
comentar que, respecte a l’arranjament del passeig, es va vindre, fa unes setmanes, a fer 
una actuació per part del Ministeri en què es van arranjar els forats que s’havien fet al 
passeig que va des del Masnou a Premià i es va posar pedra petita i a sobre sauló per 
deixar a nivell. De totes maneres, estem en contacte amb el Ministeri perquè no és l’última 
actuació. S’ha de fer una actuació més definitiva. I estem en contacte amb ells perquè ens 
facin una proposta.  
 
Respecte al que ha comentat del muntatge de les guinguetes, volia dir-li que pel que fa al 
muntatge de les guinguetes l’última guingueta encara no s’ha pogut muntar perquè ha 
desaparegut gran part de la sorra a l’últim tram.  
 
Vam fer una sol·licitud a la Generalitat perquè en el pla d’usos de costes busquessin una 
opció alternativa per poder muntar la guingueta i ens han donat aquesta opció alternativa, 
que està més al costat de l’Ocata vent i estem esperant com es desenvolupa a veure si, 
finalment, pot muntar l’última guingueta.  
 
Respecte a la pregunta del company Màxim Fàbregas, respecte al protocol d’actuació de 
SOREA, bé, com vam comentar li donaré resposta en el proper Ple. Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Romà López. Senyora Neus Tallada, té la paraula.  
 
La Sra. Neus Tallada 
 
Bona nit, moltes gràcies. Per donar resposta a la senyora Crespo quant al Pla local de 
Joventut, vull dir-li que hem realitzat ja moltes accions. S’han fet reunions amb el grup motor 
de joves, que està representat per joves de 15 a 29 anys. S’han fet entrevistes amb les 
diferents regidories vinculades amb temes de joventut. També s’han fet reunions de treball 
amb agents vinculats amb els joves del municipi. Per una altra banda, s’han realitzat 
enquestes amb molta participació, tant en línia com presencial, i ara estem en la fase que 
ens falta fer la segona reunió amb el grup motor que va iniciar tot el procés i d’aquí sortirà 
una data per fer l’última jornada participativa amb tots els joves del municipi, que serà una 
jornada oberta. I a partir d’aquí ja es farà la redacció final del text.  
 
I, després, per donar resposta també a la senyora Crespo i al senyor Frans Avilés, vull dir-
los que sí, que en l’organització de la Festa Major tenim prevista l’organització de la fira 
d’atraccions i que la intenció, després de rebre la recollida de firmes l’any passat i reunir-nos 
amb els veïns, doncs, és recuperar la fira aquest any en format infantil. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Plana. 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Sí, gràcies. Al senyor Màxim Fàbregas. A veure, la veritat és que la pregunta era molt llarga i 
costa a vegades agafar-la tota, però jo he entès algunes paraules, així com tracte de favor... 
No ho sé, jo crec que abans he explicat ben clar que aquest expedient portava l’informe 
favorable de tots els tècnics, que no sé si també estarien fent un tracte de favor, i que 
s’havia comentat també en la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat. No sé si també 
estaria fent un tracte de favor. Jo crec que, simplement, es deuen haver estudiat els papers i 
que han fet un informe favorable perquè deu ser favorable. Una altra cosa és que després a 
nosaltres ens agradi o no i entenc molt bé que cada grup, doncs, prengui la seva posició, 
com no podia ser d’una altra manera; però crec que tracte de favor no n’hi ha enlloc. 
Simplement, hi ha la legalitat.  
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Interès públic, que també ho he sentit, l’interès públic, és clar, no sé on viu, on treballa ni a 
qui vota, no? Però, en tot cas, jo crec que sí que hi ha coses que són d’interès públic, 
almenys a mi em constava. Per exemple, salvar una entitat històrica que està, bé, ja ho hem 
vist tots, una mica com està, doncs, no em sembla pas un interès privat, em sembla un 
interès públic, sí. Restitució d’aquesta finca que està precatalogada i que si tirem endavant 
el PEP quedarà catalogada i, evidentment, el seu valor era com un habitatge, i per unes 
circumstàncies x va acabar, en un moment determinat, com un equipament privat, també em 
sembla tornar-la al seu estat original, també em sembla una cosa interessant. Canviar de 
lloc un equipament que està desubicat i que està donant problemes als veïns també em 
sembla d’interès públic. 
 
I, finalment, ingressar una quantitat a l’Ajuntament de 30.000 € també em sembla d’interès 
públic.  
 
La primera part, no ho he sentit gaire, crec que ha fet servir la paraula impulsa un pla, com si 
ho impulses... No, nosaltres, com a Govern, no impulsem res aquí. No sé si ha sigut impulsa 
o alguna cosa així. Val, però ho ha vinculat al Pla de Govern, dic que això no ho impulsa. No 
estava dintre del nostre programa de Govern ni del meu grup ni de l’altre grup dels socis, ni 
de l’acció de Govern. Sinó que és una proposta que fa una entitat, a partir d’aquí veiem tots 
els informes favorables. Cadascú és lliure de donar-li el curs que cregui convenient. A 
nosaltres ens ha semblat que era una bona manera de donar-li una empenta, a aquesta 
entitat, que té problemes, com fa una estona li hem donat, una empenta també, a una altra 
entitat com el Nàutic, que també ens semblava que necessitava, doncs, la seva empenta.  
 
Esperem, com he dit abans, a veure si avui li han pogut donar al Nàutic, un altre dia també li 
puguem donar al SOCNUM i torno a posar-me a la disposició de tots els grups per explicar, 
aclarir, millorar entre tots plegats el fet que puguem tirar endavant aquesta proposta. Moltes 
gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Folch. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Per fer unes respostes. Començaré per la senyora Crespo 
respecte a la petició d’ampliar els números que donem per obtenir la renovació del DNI. 
Malauradament, tot i que en sol·licitem a la Policia Nacional l’ampliació, ens donen uns 
números tancats i, de moment, no incrementen els números disponibles per a l’Ajuntament 
del Masnou. Ho hem intentat moltes vegades i hi tornarem. On es fan les renovacions no és 
només a Els Vienesos, sinó que es fan alternativament cada mes, als Vienesos i en aquest 
equipament. Hi tornarem a insistir, perquè és obvi que ells mateixos ja veuen que ens 
quedem sempre a les portes amb moltíssima gent d’espera que ha de passar i això, a 
vegades, se’ns complica tant que al següent mes ja tenim, fins i tot, totes les hores donades 
i això, realment, és un inconvenient.  
 
Per contestar, després, al senyor Suñé respecte al reglament de segona activitat. El 
reglament aquest ja el vaig explicar quan el vam aprovar, només volia matisar que aquest 
reglament neix per una demanda sindical. D’aquest reglament, n’estava previst el 
desenvolupament a l’acord de condicions i, per tant, quan vam iniciar aquest mandat entre 
d’altres qüestions, com la següent que vostè ha preguntat, sobre el desenvolupament de 
l’article 54, doncs, nosaltres hem començat per uns, vam fer primer el reglament i en el seu 
dia tocarà el pla de jubilació anticipada.  
 
Aquest reglament de segona activitat, en aquests moments, no hi ha hagut cap policia que 
s’hi hagi volgut acollir; per tant, no hi ha cap beneficiari, que és el que vostè preguntava. Al 
no haver-hi beneficiaris no li puc donar resposta a les seves preguntes.  
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Respecte al treballador que ha presentat una reclamació per uns danys en el seu vehicle, ho 
desconec, m’hi interessaré i preguntaré a veure de qui es tracta, perquè no disposo 
d’aquesta informació, però la sol·licitaré per poder respondre-li. 
 
I he deixat pel final el senyor De las Heras, perquè ha fet com un batibull d’afirmacions 
sense tenir cap coneixement de la matèria. I, a més, jo crec que fins i tot ha confós l’ordre en 
el que han succeït els fets.  
 
Les bases i les convocatòries dels processos selectius s’aproven per Junta de Govern. La 
Junta de Govern té aquesta competència per delegació expressa de l’alcalde. Això què vol 
dir? Que en un moment determinat, per urgència, es pot advocar a aquesta competència a 
la Junta de Govern i la recupera l’alcalde, d’acord. Això ha succeït en diferents matèries i en 
diferents situacions i propostes que hem portat a Junta de Govern i per diferents motius. Les 
bases de les quals vostè parla i la convocatòria es van portar a la Junta de Govern el 19 de 
gener, allà on tocava la competència, perquè té delegada aquesta competència a la Junta. 
Per tant, el 19 de gener portem, el Departament de Recursos Humans, les bases i la 
convocatòria a la Junta.  
 
A la mateixa Junta, l’interventor de la corporació manifesta que cal ampliar la proposta que 
presentem des de Recursos Humans amb un informe tècnic per motivar la convocatòria, 
tenint en compte que es tractava d’una contractació temporal. Sabem que tenim acotades 
les possibilitats de contractació temporal; per tant, no només aquesta vegada sinó en 
algunes ocasions, quan els criteris jurídics així ho estableixen o ho consideren, se’ns 
demana, als diferents departaments, que ampliem els informes que acompanyen les 
propostes. Això no és una cosa descabdellada ni poc usual. A vegades, succeeix que els 
habilitats ens demanen incrementar, ampliar, modificar els informes. Modificar no, sinó 
ampliar, normalment. D’acord 
 
Aquest criteri, aquest suggeriment per part de l’interventor, va ser compartit també pel 
secretari municipal de la corporació. A aquesta proposta, que passava el 19 de gener, hi 
posava d’urgència i tot l’Equip de Govern va convenir retirar-lo de l’ordre del dia. Tot l’Equip 
de Govern, ningú en aquell moment va manifestar cap advertiment respecte a les bases. A 
les bases d’una convocatòria, es pot presentar, en principi, qui vulgui, jo no tinc entès que 
estiguin vetades a ningú una presentació en unes bases.  
 
Per tant, l’Equip de Govern determina retirar-ho del punt d’urgència de la Junta de Govern i 
atesa la necessitat de dur a terme aquesta convocatòria, ja que aquesta convocatòria era 
per cobrir la substitució d’una persona que havia demanat una excedència del seu lloc de 
treball i, per tant, necessitaven cobrir-ho. Els processos de convocatòries de seleccions de 
personal no són àgils, a l’Administració. Estem parlant que una convocatòria pot durar de 
tres a quatre mesos. Per tant, teníem damunt la taula una excedència d’un treballador i 
necessitàvem, de forma al més urgent possible, iniciar tota la tramitació perquè no se’ns 
demorés i la cobertura d’aquesta persona la tinguéssim sinó quan marxés el treballador el 
més pròxim a la seva marxa. Per tant, perquè estigués vacant aquell lloc de treball el menys 
temps possible.  
 
Això determinà que l’Equip de Govern va decidir, el 19 de gener, retirar aquest punt de 
l’ordre del dia i, per tant, vam decidir que l’alcalde recuperaria la competència per poder 
aprovar per decret, recuperaria el que he dit abans: la competència per poder aprovar 
aquestes bases per decret d’Alcaldia. I així va succeir.  
 
El dia 23 de gener, el dilluns següent, el Departament de Recursos Humans emet un 
informe. Aquest informe compleix totes les previsions demanades per l’interventor municipal. 
L’interventor municipal signa la proposta de decret, perquè ja està convocada la junta; per 
tant, és proposta de decret i el secretari el valida el dia 25, què és el mateix dia que signa 
l’alcalde per decret, tal com s’havia quedat a la Junta de Govern de la sessió anterior. Si a la 
sessió anterior s’hagués decidit no portar-ho d’urgència a la següent junta s’haguessin portat 
la convocatòria i les bases. Per tant, aquí, ni hi ha cap nom ni hi ha cap res, ni hi ha cap 
llista, ni hi ha admesos, ni hi ha aspirants, no hi ha res. No sé si m’entén el que estem 
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aprovant. Estem aprovant les bases d’una convocatòria. Una convocatòria lliure on tots ens 
hi podem apuntar. Bé, tots, no nosaltres 21, crec que no ens hi podem apuntar; però al 
marge de nosaltres, qualsevol ciutadà es podria apuntar a aquesta convocatòria.  
 
Cert és, com vostè apunta, que en una junta posterior, quan ja s’ha fet tot el procés selectiu, 
finalitzat el procés selectiu i portada la contractació en Junta de Govern, els nostres socis 
van decidir manifestar que preferien que aquest acord de junta s’aprovés pel mateix mitjà. 
En aquell moment també va haver-hi uns comentaris referents a la tramitació i al que estem 
comentant. Van votar-hi en contra perquè el seu argument, si no recordo malament i si no 
que em rectifiquin, va ser el fet que volien que s’aprovés pel mateix mitjà que s’havia 
aprovat. Una cosa, continuo dient i torno a repetir, és la convocatòria i l’altra l’aprovació del 
resultat selectiu. Per tant, el fet que es voti amb decret és simplement perquè s’havia 
d’ampliar un informe que va ser a petició de l’interventor. Per això es retira de la Junta de 
Govern i per això s’aprova la convocatòria per decret d’Alcaldia.  
 
En el transcurs que va des de les bases fins a la contractació d’aquesta persona, el que hi 
ha hagut ha estat una prova de selecció, que ha estat regida per un tribunal qualificador com 
totes les proves. Les bases i tot el qüestionari han estat elaborats pel tribunal qualificador. 
Aquest tribunal qualificador confecciona totes les proves i, en caràcter general, en forma part 
personal tècnic de Recursos Humans i el secretari de la corporació, a més de tot el personal 
tècnic especial en la matèria d’aquell concurs. Per tant, s’incorpora en aquest cas el tècnic 
de comunicació a més del secretari, que és el que l’elabora, juntament amb la tècnica de 
Recursos Humans. De forma habitual són qui elaboren els qüestionaris dels exàmens de 
selecció.  
 
Entenc que posar sobre la taula com duen a terme les tasques els tribunals passa una mica 
de la ratlla perquè es posa en dubte la discrecionalitat, amb la disponibilitat tècnica que 
acompanyen tots els tribunals. Dubtar de la qualificació i de l’ètica d’aquests tribunals jo ho 
considero realment greu. Dir, a més, que aquestes proves acostumen a ser test, i en un test 
la discrecionalitat és zero. Presentar-se a unes proves per l’accés al treball d’una 
Administració pública, avui i per sort, és lliure i a sobre no només és lliure sinó que és 
garantit per qualsevol estat de dret. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. No ha d’haver-hi debat, senyor De las Heras. Molt breument, si us plau, però 
no podem obrir un debat perquè no estem en un punt de debat.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
No, no, no vull obrir un debat, però és una contesta per un tema que penso que és prou 
delicat i penso que s’ha de contestar adequadament. Si jo soc l’alcalde del Masnou del Partit 
Popular i convoco unes bases que jo he signat per contractar un tècnic de l’Administració 
que sigui i agafo el regidor del municipi, m’ho invento, de Montgat i ve cap aquí i vostè és 
l’oposició? M’aplaudiria, senyor alcalde? Encara que sigui un procés com ha de ser tot 
normal, transparent, etc. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Deixem-ho perquè vostè té un desconeixement profund de com funciona l’Administració. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, estem parlant d’això, senyor alcalde.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Vostè està qüestionant la tasca dels nostres funcionaris, dels nostres habilitats i de la gent 
que ha format part d’un tribunal que han vingut de fora del nostre municipi, si us plau, prou.  
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Passaríem al següent punt de l’ordre del dia. Hi ha alguna qüestió més? Doncs seguim amb 
les mocions.  
 
Passa alguna cosa? Si té algun problema? Jo no tinc cap problema, però veig que té... Molt 
bé, molt bé, doncs... respecti la tasca dels funcionaris, si us plau.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Perdoni, senyor alcalde. Jo no tinc perquè intervenir, però vostè fa unes afirmacions vers la 
meva persona. Jo respecto molt la tasca dels treballadors d’aquest Ajuntament, sí. De tots 
els treballadors de l’Ajuntament. No com vostè, que és selectiu. Vostè només respecta els 
qui tenen una obediència cega cap a la seva persona. I en aquest món... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Li recordo que es miri al mirall, senyor Suñé. Que es miri al mirall. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
És la segona vegada que vostè s’adreça a mi amb aquesta manca de tacte. Miri, jo em miro 
al mirall cada matí quan m’aixeco. Vostè no es mira al mirall. Vostè actua pensant-se que és 
l’amo d’aquest Ajuntament, no, vostè no n’és l’amo. Vostè és alcalde de tots, de tots els 
habitants d’aquest municipi. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Suñé, no té la paraula, li recordo que vostè ha de buscar sempre algun motiu per 
muntar algun espectacle i això és un ple i no és un circ, si us plau. Continuaríem amb l’ordre 
del dia.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Tan de bo fos un circ! 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
  
Sí, perquè vostè seria el pallasso número 1.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
I amb molt honor. I amb molt honor.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Segur, segur. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Perquè li asseguro una cosa, ser pallasso és molt més honorable que ser regidor en aquest 
Ajuntament amb un alcalde com vostè.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord. Moltes gràcies. Continuï la seva tasca. El punt número 22, que és la moció 
presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en suport de la plataforma Trans*forma la Salut, 
per a un nou model de salut. 
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22. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en suport de la plataforma 
Trans*forma la Salut, per a un nou model de salut 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Primer de tot, doncs, volia dir que m’avergonyeixo del to que agafen els plens de vegades, 
perquè crec que la ciutadania del Masnou no s’ho mereix. Val? Simplement, que ho 
reflexionem tots plegats, perquè aquí no es tracta de veure qui la té més gran sinó d’actuar 
amb servei públic.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyora Crespo, centris en la moció si us plau perquè... 
 
La Sra. Elena Crespo llegeix la moció següent: 
 
“En els darrers anys la veu de les persones trans*1, és a dir, les persones que no 
s’identifiquen amb el gènere assignat en néixer o expressen la identitat de gènere de 
manera no normativa, s’ha deixat sentir ben alta per exigir que el fet trans sigui reconegut 
com un fet vital i una experiència personal fruit de la llibertat individual. Les persones trans 
es reclamen part integrant de la societat, de la que participen des de la seva diversitat, i 
lluiten per ampliar els espais de vida on la identitat de gènere és un dret respectat.  
 

Aquesta lluita ve motivada per la gran estigmatització que pateix el col·lectiu en la societat. 
El món de l’educació, el laboral, l’oci i l’esport o els mitjans de comunicació, entre d’altres, 
tenen interioritzada molt sovint una actitud transfòbica que exclou les persones trans*. Una 
clau d’aquesta estigmatització és la patologització de la condició trans*, és a dir, les 
persones han de passar un diagnòstic clínic o psiquiàtric per poder ser ateses. Aquest fet 
vulnera el dret fonamental a la lliure identitat de gènere, anul·la la llibertat individual i 
estigmatitza la persona davant la societat. Ens trobem davant del mateix cas en què es 
trobaven les persones homosexuals fa trenta anys, quan l’homosexualitat era considerada 
un trastorn psiquiàtric. La societat, avui, no pot considerar més el fet trans com una 
patologia, sinó com una condició humana. 
 
La plataforma Trans*forma la Salut2, formada per un conjunt d’associacions3 i persones 
independents que representen la diversitat del col·lectiu trans*, treballa pel reconeixement 
de les persones trans* en igualtat en la nostra societat. La seva reivindicació es basa en el 
següent decàleg: 
 

1. Existeixen altres condicions de gènere més enllà del binarisme que estructura la 
societat occidental actual: home/dona. La condició trans* no és una patologia, és una 
condició tan antiga com l’ésser humà que ha enriquit totes les societats que l’han 
considerat respectat com actiu. 

 

2. Entre els drets humans bàsics es troba el dret a l’autodeterminació i al lliure 
desenvolupament personal que inclou la identitat de gènere. Cadascú construeix 
aquesta identitat lliurement i ha de ser reconeguda i respectada per la societat i 
l’administració, que a més ha de vetllar-la. La transfòbia, és a dir, l’atac o prejudici 
contra la llibertat d’identitat de gènere, ha de ser perseguida.  

 
3. S’ha de protegir la llibertat de les persones menors d’edat (de 0 a 18 anys) per 

desenvolupar-se sense condicions de gènere. Respectant la seva identitat, prevenint 
la violència de gènere, incloent referents positius d’identitats diverses en la seva 
educació i en altres àmbits de la vida. 

                                                
1 L’asterisc inclòs en la paraula trans* pretén visualitzar i incloure la gran variabilitat d’identitats i percepcions del 
gènere: persones transsexuals, transgènere, crossdressers, transvestits, genderqueers, agènere, etc. 
2 Web https://transformalasalut.wordpress.com/ 
3 Trans*forma la Salut està formada per Associació Trans* Generem, ACATHI-Migrants LGTB, Chrysallis 
Catalunya (Associació de familiars de menors trans ), ATC (Associació transsexual Catalunya), Joves Trans de 

Barcelona i En Femme. Posteriorment s’hi han afegit Violeta trans, Colors de Ponent i AMPGIL Catalunya. 

https://transformalasalut.wordpress.com/
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4. El model sanitari d’atenció a les persones trans* ha de ser no patologitzador i 

desmedicalitzat. Ha d’acompanyar l’individu respectant els seus tempos i 
proporcionar-li instruments (com poden ser acompanyament psicològic, tractaments 
hormonals, operacions...) per ajudar-lo en la construcció de la seva identitat de 
gènere, sempre respectant les seves decisions.  

 
5. L’accés a aquests recursos sanitaris ha de ser lliure i universal, sense condicions. 

L’administració no pot ni obligar (e.g. en el cas de nadons intersex) ni negar (e.g. 
negant la condició de trans* amb un diagnòstic) l’ús d’algun d’aquests recursos.  

 
6. Tot el personal de l’administració que hagi de tractar amb persones trans* ha de 

rebre formació específica de sensibilització. En particular els professionals del 
sistema sanitari, que a més han de tenir coneixements sobre la diversitat de gènere i 
dels processos de transició.  

 
7. Els membres del col·lectiu són actius indispensables per a la creació, 

desenvolupament i avaluació de qualsevol projecte que tingui a veure amb el 
col·lectiu, ja sigui en matèria de salut, educació, mitjans, etc.  

 
8. Dintre del col·lectiu hi ha sectors especialment estigmatitzats i maltractats que han de 

comptar amb una atenció i suports específics: persones grans, menors, persones 
privades de llibertat, amb diversitat funcional, persones migrades (també de 
sol·licitants d’asil), persones a l’entorn del treball sexual, persones amb malalties 
cròniques (VIH, afectació de salut mental, etc.), persones sense recursos econòmics 
o suport familiar, víctimes de tracta, persones que pertanyen a ètnies minoritàries, 
persones que es visibilitzen en comunitats religioses, i altres.  

 
9. Igualtat efectiva a l’accés a una vida digna garantint l’accés al mercat laboral en 

igualtat d’oportunitats, per exemple afavorint l’eliminació de l’opinió distorsionada i 
negativa que es té de les persones trans*.  

 
10. Com a col·lectiu estigmatitzat, estereotipat i “folkloritzat”, els mitjans de comunicació 

tenen la responsabilitat de donar-ne més visibilització i que sigui responsable, veraç i 
positiva. 

 
En especial, la plataforma proposa un nou model d’atenció a la salut que integri plenament 
les persones trans* en la societat, que compleixi la llei 11/2014 del Parlament de Catalunya 
contra la LGTBIfòbia4 i en últim terme que compleixi la definició que fa la OMS de salut com 
a accés al benestar. El nou model d’atenció a la salut a les persones trans que proposa la 
plataforma és públic i gratuït perquè el fet trans no té classe social i la salut és un dret; per a 
menors, adults i gent gran; no binari i respectuós amb la identitat personal; integral i social, 
perquè ha de donar resposta a la integració social de la persona; obert perquè les identitats 
de gènere són dinàmiques; no tutelar i que acompanyi la persona des de la seva autonomia; 
no capacitista sinó inclusiu; i universal perquè no importa la trajectòria personal, àmbit 
laboral, diversitats funcionals, classe social o estat migratori. 
 
En els darrers mesos la plataforma ha presentat una Queixa per Vulneració de Drets 
Fonamentals al Parlament de Catalunya i al Síndic de greuges, ha estat amb converses amb 
els grups parlamentaris i ha intervingut en la Comissió de Salut del Parlament. Actualment 
està en converses amb el Departament de Salut per tal d’elaborar un model en aquestes 
línies. 
 
La Plataforma demana la implicació real del Departament de Salut en l’ampliació del centre 
de referència ja existent (Unitat Trànsit, de l’Institut Català de Salut) amb la diversitat de 

                                                
4 Llei 11/2014 del Parlament de Catalunya contra la LGTBIfòbia, article 16.3 a): “Les administracions públiques 
de Catalunya, en les línies d’actuació relatives a la salut i al sistema sanitari, han de vetllar perquè la política 
sanitària sigui respectuosa amb les persones LGBTI i no tracti directament o indirectament la condició d’aquestes 
persones, especialment transgèneres i intersexuals, com una patologia” 
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professionals que requereix la diversitat trans*; el desplegament d’unitats en el territori; 
l’eliminació del diagnòstic clínic (de transsexualitat, criteris DSM5, CIE10, diagnòstic 
diferencial ni cap altra avaluació clínica) en tots els àmbits del sistema sanitari; una atenció 
individualitzada segons el recorregut vital de la persona; l’eliminació de les unitats que 
apliquen mètodes que patologitzen explícitament o implícita el fet trans*; la formació i 
sensibilització dels i de les professionals de la salut i l’educació; la reducció i transparència 
de les llistes d’espera de les operacions quirúrgiques per equiparar-les a la mitjana de les 
altres operacions incloses en el sistema de salut; l’acompanyament psicoterapèutic i 
implementació d’altres serveis integrals; i la participació de representants del col·lectiu en el 
disseny d’estratègies i polítiques de salut. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Per tot lo anteriorment proposat, el Grup Municipal d’ICV-EUIA demanem al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents: 

ACORDS: 
 

PRIMER. Donar suport a les reivindicacions descrites de la Plataforma Trans*Forma la 
Salut. 
 
SEGON. Donar suport al Decàleg descrit en la moció.  
 
TERCER. Implementar mesures o protocols per integrar les persones trans* del municipi en 
els àmbits de l’educació, treball, cultura, esport i associacionisme, en la línia descrita en la 
moció. 
 
QUART. Implementar mesures o protocols per a tractar els casos de menors trans* en les 
escoles i instituts del municipi, així com altres equipaments municipals, des del respecte a la 
identitat de gènere del menor i des d’una perspectiva despatologitzada, en la línia descrita 
en la moció.  
 
CINQUÈ. Inspeccionar de manera específica i corregir els casos de violència transfòbica 
que es donin en àmbits de competència municipal. 
 
SISÈ. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Departament 
de Salut i al Parlament de Catalunya.  
 
SETÈ. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No hi ha cap esmena presentada. Per tant, obriríem torn de paraules. Senyor De las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. El Grup Popular ens abstindrem en aquesta moció. Estem 
d’acord, almenys, amb la majoria del que és el preàmbul, no amb tot el preàmbul, sí que en 
la majoria, però hi ha un tema d’aplicació, com ha passat en altres mocions, que s’ha fet en 
altres ocasions, que és veure la necessitat que tenim al Masnou. És a dir, abans de 
demanar, entenc, amb una moció d’aquestes característiques les aplicacions d’una sèrie de 
normatives per evitar el que és la transfòbia, és veure també quines necessitats reals té el 
Masnou, que es poden conèixer, perquè és un poble petit. Això, potser aquestes conclusions 
són més adequades per a ciutats o entorns més grans, urbans més grans. Al Masnou 
s’hauria de conèixer una mica el que hi ha, que jo penso que no és tant com per justificar, 
com hem fet en altres ocasions per altres temes, desenvolupar temes i després tenen poca 
aplicació pràctica.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per part del Grup Socialista, senyora González. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Bona nit un altre cop. Gràcies, senyor alcalde. La meva intervenció serà molt curta, però sí 
que vull dir dues coses molt importants. Aquesta moció arriba tard, arriba tard, vull dir que té 
uns anys de recorregut i penso que és important donar el nostre suport per la importància 
que té dintre de la xarxa de la nostra societat. Bàsicament, volia donar el nostre parer com a 
socialistes, doncs, per convicció política, per principis, estem totalment d’acord que es 
desenvolupi i es doni suport a aquesta iniciativa que ha plasmat aquesta plataforma en el 
nostre sistema sanitari. I d’aquesta manera evitar les situacions que s’han donat, tant a la 
xarxa sanitària com a la societat en general, amb les etiquetes que s’han utilitzat amb aquest 
col·lectiu estigmatitzat. Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyora Parodi. 
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Gràcies. El nostre Grup votarà a favor d’aquesta moció. Som conscients de la intolerància 
que pateixen aquests col·lectius i una mostra més d’aquesta sensibilització és la moció que 
vam presentar el gener del 2016 demanant la creació d’un protocol contra la transfòbia i 
l’assetjament en l’àmbit escolar i que aprofito per recordar-li a la regidora que es va 
comprometre a incloure-ho en el protocol de violència masclista i encara no n’hem tingut 
notícies. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Meritxell Blanch. 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Bona nit altra vegada. És veritat, hi estem treballant i, per tant, quan ho tinguem ja us en 
farem partícips. Pel que fa a aquesta moció, és veritat que ha arribat ara, però diuen que 
més tard que mai. Per tant, és important, mocions com aquestes són molt importants per tal 
d’aprendre que tots prenguem consciència que existeixen altres condicions de gènere més 
enllà del binarisme que ha comentat l’Elena d’home-dona que estructura la societat 
occidental actual.  
 
La condició trans no és una patologia, és una condició tan antiga com l’ésser humà, que ha 
enriquit tota la societat que l’han considerat i respectat com a actiu. Entre els drets humans 
bàsics es troba el dret a l’autodeterminació i el lliure desenvolupament personal que inclou la 
identitat de gènere. Cadascú construeix aquesta identitat lliurement i ha de ser reconeguda i 
respectada per la societat i l’Administració qui, a més a més, hi ha de vetllar. I la transfòbia, 
atac o perjudici contra la llibertat de gènere, ha de ser perseguida.  
 
Des de l’Equip de Govern, considerem que s’ha de protegir la llibertat de les persones, 
sobretot la dels menors d’edat, per desenvolupar-se sense condicions de gènere i cal 
respectar-ne la identitat, prevenir la violència de gènere i incloure referents positius 
d’identitats diverses en la seva educació i en altres àmbits de la vida. També cal que el 
model sanitari d’atenció a les persones trans proporcioni instruments com l’acompanyament 
psicològic, tractaments hormonals, operacions, etcètera per ajudar-lo en la construcció de la 
seva identitat de gènere, respectant sempre les seves decisions. Per tant, evidentment, el 
nostre vot serà favorable. Gràcies. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, senyora Crespo, té la paraula per tancar la intervenció.  
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Doncs, simplement això, vull agrair el vot favorable dels grups que hi votin a favor. Volia 
comentar al senyor De las Heras, doncs, que, miri, només que hi hagi un cas jo crec que 
justifica l’aplicabilitat de mesures molt concretes que es defineixen a la moció. Creació de 
protocols, vigilància dels centres, vull dir que em sembla que el CIRD prendrà també una 
línia de LGTB i, per tant, es podran treballar aquestes temàtiques. Jo crec que és una cosa 
bastant fàcil d’aterrar dintre d’un municipi sense saber quina és la realitat, potser perquè és 
una realitat oculta i l’hem de fer aflorar perquè això no sigui un problema per a nosaltres 
tampoc. Per tant, simplement vull agrair el suport a tothom i res més. Bona nit.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passaríem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
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. 
 
23. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per instar el 
Govern de l'Estat a suprimir la taxa de reposició d'efectius en la funció pública i a 
modificar la regla de despesa 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Faré una presentació de la moció, no la llegiré.  
 
La moció, que incorpora una esmena proposada per ERC i CiU, denuncia les greus 
conseqüències que estan patint tots els ajuntaments, també el del Masnou i per tant els seus 
veïns i veïnes, a conseqüència de les polítiques restrictives iniciades pel PSOE i que el PP 
va continuar i agreujar relacionades amb l’aplicació als operaris de criteris pressupostaris i la 
contractació de personal.  
 
Per una banda, hi ha la regla de despesa, que és una norma que obliga les administracions 
públiques a destinar els seus superàvits pressupostaris a reduir l’endeutament i, per tant, 
impedeix que els ajuntaments que tanquen els seus comptes amb superàvits, avui dia 
pràcticament la totalitat dels ajuntaments, destinin aquest superàvits a polítiques socials 
cada cop més necessàries per a la ciutadania. Per altra banda, ens trobem amb la taxa de 
reposició, una norma que impedeix, pràcticament fins al 100 %, que les vacants de treball 
que es produeixin a les administracions públiques, inclosos els ajuntaments, es cobreixin 
amb noves contractacions.  
 
Aquesta restricció en la contractació ha provocat una reducció dràstica de les plantilles i, 
com a conseqüència, s’han reduït la qualitat i els serveis que s’ofereixen a la ciutadania, 
sent les principals damnificades l’educació, la sanitat i els serveis socials públics.  
 
La moció esmenta que organitzacions polítiques sindicals i professionals del sector públic 
hem denunciat que des de l’inici oficial de l’actual crisi econòmica, provocada per decisions 
polítiques contràries a la intervenció pública per corregir el model productiu, un dels sectors 
més afectats ha estat l’ocupació pública que, any rere any, ha patit la reducció de milers de 
llocs de treball i que, com a conseqüència d’aquestes decisions, des de l’any 2010 han 
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augmentat la temporalitat en l’ocupació i la privatització dels serveis públics, i alguns s’han 
arribat a suprimir.  
 
La moció també ressalta que, malgrat els acords assolits del passat 29 de març entre el 
Govern central i els principals sindicats de la funció pública, les mesures acordades no 
resolen la situació actual, mantenen la taxa de reposició i la regla de despesa com en 
l’actualitat. Finalment, la moció demana exigir al Govern de l’Estat espanyol que rectifiqui 
aquestes polítiques eliminant la taxa de reposició d’efectius i modificant la regla de despesa. 
 
La declaració institucional literalment diu el següent: 
 
“L'actual disseny de l’arquitectura institucional local (marc competencial i marc de 
finançament) caracteritzada per la recentralització, junt amb les actuals normes 
pressupostàries han tingut com a objectiu reduir la dimensió de l'àmbit públic, ofegant els 
ajuntaments i impedint millores en el benestar de la seva ciutadania.  
 
L’orígen de la situació actual rau en la constitucionalització del principi d'estabilitat 
pressupostària a través de la modificació de l'article 135. La regla d'or de la doctrina, 
plasmada en l'article 135 (limitació estricta del dèficit i el deute públic i priorització del 
pagament dels interessos i el capital del deute públic), és l’icona ideològica de les polítiques 
neoliberals que, a més de no resoldre la crisi econòmica, han posant en perill l'Estat del 
Benestar.  
 
A partir de la reforma de l'article 135 de la Constitució són conegudes les iniciatives 
legislatives dutes a terme, Llei 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 
(LRSAL), Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, les successives lleis de pressupostos 
generals de l'Estat...  
 
De tot aquest pervers cos normatiu que, amb l’excepció de la Llei 2/2012 en què va comptar 
amb el suport de CiU, el PP ha aprovat en solitari fent ús de la seva majoria absoluta al 
Congrés i al Senat, es desprenen dues grans limitacions i restriccions en el desplegament 
competencial i econòmic dels governs locals: l’anomenada regla de despesa i la taxa de 
reposició d'efectius per a la incorporació de personal de les administracions locals. 
 
La Regla de Despesa, en virtut de la qual la despesa de les Administracions Públiques no 
pot augmentar per sobre de la taxa de creixement de referència del Producte Interior Brut, 
es completa amb el mandat que imposa que quan s'obtinguin majors ingressos dels 
previstos aquests no es destinin a finançar noves despeses, sinó que els majors ingressos 
s’assignin a reduir l’endeutament.  
 
Aquesta regla és un dels elements més maliciosos de la Llei, en fixar que cap administració 
pugui incrementar la seva despesa pública més enllà de l’augment del Producte Interior Brut 
(PIB) encara que s'hagi complert l'objectiu de dèficit. Aquesta regla limita la capacitat 
d'implementar polítiques socials i, per tant, als ajuntaments amb superàvit en els seus 
comptes se’ls prohibeix la capacitat de despesa i de fer inversions socials necessàries per a 
la ciutadania. 
 
Considerem que el govern de l’Estat Espanyol ha de facilitar als governs locals la possibilitat 
de gestionar les seves finances de la manera més adequada a les necessitats dels 
ciutadans i ciutadanes. Així mateix, l’estalvi obtingut pels governs locals en exercicis 
anteriors s’ha de poder destinar a la prestació dels serveis als ciutadans i ciutadanes, a 
exercir les competències clau per assegurar el rescat social i a activar l’economia per 
generar inversió i ocupació. Hem de recordar al Govern Espanyol que les entitats locals van 
tancar l’any 2015 amb un superàvit del 0,44 % quan l’objectiu inicial s’havia fixat en el 0%. 
 
Pel que fa referència a la taxa de reposició, els llocs de treball oferts per les administracions 
locals han experimentat una reducció dràstica com a conseqüència de les limitacions a 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000004  27 d´abril de 2017 

 

74 

l'ocupació pública, imposades pel Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat i les successives lleis de 
pressupostos generals de l'Estat. 
 
Aquest plantejament polític només ha aconseguit reduir la qualitat i els serveis a la 
ciutadania i generar precarietat, de manera que cal fer una crida perquè el Govern de l’Estat 
Espanyol promogui un canvi urgent en la legislació que permeti cobrir vacants, reduir 
interinitats i garantir la prestació de serveis públics de qualitat. 
 
Organitzacions polítiques, sindicals i professionals del sector públic hem denunciat que, des 
de l’inici oficial de l’actual crisi econòmica, les causes de la qual tenen el seu origen en 
decisions polítiques contràries a la intervenció pública per a corregir el model productiu, un 
dels sectors amb més afectació ha estat l'ocupació pública que, any rere any, ha patit la 
reducció de milers d’ocupacions.  
 
La caiguda de l’ocupació pública l’any 2010 coincideix amb la primera reducció de la taxa de 
reposició d'efectius. Una reducció que es produeix en el marc de la llei dels Pressupostos 
Generals de l’Estat, que imposava unes restriccions a la incorporació de personal de les 
administracions, restriccions que s'han mantingut, i fins i tot endurit, fins a l'actualitat.  
 
L'Administració local no té capacitat legislativa, i la seva autonomia, encara que predicada 
constitucionalment, és realment menor que la de la resta de nivells administratius bàsics. A 
la pràctica, això es tradueix en que els controls coercitius que pateix, via supervisió de la 
Delegació del Govern, incideixen més en les restriccions normatives a l'ocupació pública que 
en la resta d'administracions.  
 
El nivell de convocatòries descendeix al llarg del període de referència en tots els territoris i 
en tots els tipus de convocatòria i, en l’any 2013, el nombre de convocatòries és molt inferior 
en tots els ítems que el de l’any 2008.  
 
En definitiva, el nivell d'ocupació pública estable en l'Administració local ha caigut i continua 
caient dràsticament, sense que es reposin, a través de procediments de pública 
concurrència i de mecanismes selectius adequats, els efectius necessaris per a garantir la 
prestació dels serveis públics mitjançant ocupació de qualitat i amb independència i 
professionalitat acreditada.  
 
L'augment de la temporalitat, la privatització de serveis públics o la seva disminució són les 
conseqüències, no excloents entre si, d'aquest procés de destrucció d'ocupació pública que 
es manté des de l’any 2010 fins a dia d’avui. 
 
Com a conseqüència de tot l’exposat, a tots els ajuntaments, i per tant també a l’Ajuntament 
del Masnou, les restriccions polítiques a l'ocupació, i en concret a l'ocupació pública de 
caràcter permanent (personal laboral indefinit o funcionaris de carrera) han tingut i tenen 
conseqüències molt negatives per a la seva ciutadania. 
 
El dimecres 29 de març, en el marc de la Taula General de Negociació de les 
Administracions Públiques (AAPP), el ministre d’Hisenda i Funció Pública va signar amb el 
sindicats CCOO, UGT i CSIF un Acord per la millora de l’ocupació pública. Aquestes 
mesures seran incorporades al Projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat de 2017 
(LPGE de 2017) que es tramitarà a les Corts Generals. Malgrat tot, aquestes mesures no 
resolen la situació actual, mantenen la taxa de reposició, i no articulen cap mecanisme 
perquè els processos selectius encaminats a reduir la temporalitat puguin comportar 
increment de despesa ni d’efectius, per tant, es manté la regla de la despesa com a 
l’actualitat. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que 
el Ple adopti els següents  
 
ACORDS 
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Primer.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol i al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques a modificar la política de restricció a l'ocupació pública estable i de qualitat que els 
serveis a la ciutadania demanen, procedint a eliminar la taxa de reposició d’efectius. 
 
Segon.- Reclamar del Govern de l’Estat l’aprovació de modificacions reglamentàries per tal 
d’atenuar els efectes de les actuals limitacions en la regla de despesa imposades pel 
Ministeri Hisenda i Funció Pública sota el pretext del compliment de la Llei 2/2012, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, atesa la situació econòmica i financera 
que avui presenta el sector públic local. 
 
Tercer.- Traslladar els presents acords al Govern de l’Estat, al Ministeri d'Hisenda i Funció 
Pública, als grups parlamentaris del Congrés i Senat i a les entitats municipalistes de 
Catalunya i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.”  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs obriríem torn de paraula, perquè les esmenes estan incorporades. 
Alguna intervenció? Senyora Folch. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, només per comentar que compartim plenament l’esperit de la moció presentada. Tant és 
així que encara que no hagués acceptat l’esmena hi haguéssim votat a favor, però creiem 
que aquesta esmena complementava una miqueta. Perquè hi havia hagut una reunió 
posterior a la seva presentació que ja desenvolupava una mica un dels paràgrafs que 
contenia la declaració. La regla pressupostària ha causat molts estralls a les administracions 
i a l’Administració local moltíssimes i, per altra banda, la taxa de reposició d’efectius, tal com 
avançaves, és un greu problema pels ens locals, per la gestió diària de les nostres plantilles.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Màxim Fàbregas, per tancar. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Volem agrair, en primer lloc, el vot favorable dels grups que 
donaran suport a la nostra moció, tot i que desconeixem quins seran, només tenim confirmat 
el vot favorable del Govern municipal.  
 
L’exposició de motius justifica clarament la necessitat d’aquesta moció i, també, la de votar-
la favorablement. Tal com s’hi ressalta, si es manté la situació actual, els principals 
perjudicats són els nostres veïns i veïnes. 
 
Creiem, però, que no ens podem conformar amb votar-la favorablement, sinó que tots 
nosaltres, regidors i regidores del Masnou, ens hem d’esforçar per aconseguir que els 
nostres representants al Congrés i al Senat pressionin sobre el PP fins aconseguir allò que 
la moció proposa.  
 
Estem molt estranyats que el PP no hagi explicat quina serà la seva posició de vot, perquè 
d’alguna manera coarta la meva intervenció. No sé què dir, però tenia una intervenció 
preparada, me la guardo per després en funció del que faci a l’hora de votar. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passem a la votació i desvetllarem el misteri, si li sembla.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor, 1 vot en contra 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), la 
Sra. Sandra Miras (CUP-PA), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a 
favor. 
 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vita en contra. 
 
La Sra. Rosa Subirats (CUP-PA) s'absté. 
 
24. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en suport a la 
creació d'un marc legislatiu pel respecte dels drets humans de les empreses 
catalanes que operen a l'exterior. 
 
La Sra. Elena Crespo llegeix la declaració institucional següent: 
 
“Atès que durant el seu 26è període de sessions, celebrat el juny de 2014, el Consell de 
Drets Humans de les Nacions Unides va iniciar un procés per tal de superar les mancances 
dels codis voluntaris i que té per objectiu l’establiment d’un instrument internacional 
jurídicament vinculant sobre empreses i drets humans. 
 
Atès que aquest Consell ha continuat el seu treball durant el juliol de 2015 i octubre de 2016, 
respectivament, amb l’objectiu d’avançar en la creació de mecanismes vinculants per a les 
empreses transnacionals en matèria de respecte dels drets humans. 
 
Atès que entenem que Catalunya no pot estar al marge d’aquest debat i que l’ha de saber 
aportar com una oportunitat per a situar-se com a país referent en l’escena internacional en 
el respecte de la pau i de la promoció dels drets humans. 
 
Atès que el passat 3 de novembre de 2016 la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació del 
Parlament de Catalunya va aprovar, per unanimitat, la proposta de resolució sobre un marc 
legislatiu pel respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior, 
en el següents termes: 
 
El Parlament de Catalunya: 
 
a) Referma el seu compromís envers el Dret internacional dels drets humans, el Dret 

internacional del treball i les normes internacionals sobre medi ambient, promoció de la 
pau i el Dret al desenvolupament sostenible; i es compromet a seguir treballant de forma 
transversal en el seu marc legislatiu per avançar en aquests camps. 
 

b) Instar al Govern de Catalunya a iniciar en el termini de 8 mesos els treballs per crear i 
desplegar un centre d’estudi i d’avaluació sobre els impactes de les empreses catalanes 
amb inversions a l’exterior que disposi d’instruments que vetllin pel compliment de la 
legislació vigent en l’àmbit dels Drets Humans per part de les empreses i amb participació 
de les societat civil catalana, del Govern i del Parlament. 

 
c) Es declara favorable a la creació d’un instrument internacional jurídicament vinculant que 

garanteixi al compliment de les obligacions en matèria de drets humans per part de les 
empreses transnacionals i altres empreses i dóna suport al grup de treball del Consell de 
Drets Humans de les Nacions Unides que té el mandat d’elaborar aquest instrument. 

 
Per tot lo anteriorment exposat, el Grup Municipal d’ICV-EUiA, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Adherir-se a la proposta de resolució sobre un marc legislatiu pel respecte dels 
drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior que va aprovar el 
Parlament de Catalunya el proppassat 3 de novembre en la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació del Parlament de Catalunya, en els mateixos termes en què es va aprovar. 
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Segon. Estudiar quines mesures es poden adoptar dins el municipi per vetllar que les 
empreses qui hi operen respecten els drets humans, tal i com són la compra pública 
responsable i la introducció de clàusules que garanteixin el compliment dels drets humans 
fonamentals en els plecs de contractació pública, entre d’altres. 
 
Tercer. Fer arribar aquesta resolució a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació dels 
Parlament de Catalunya; al Departament d’Afers Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència; al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; al 
Departament d’Empresa i Coneixement; al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i 
a Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha una esmena viva? Senyor Jordi Matas. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, per part del Govern tenim l’esmena de retirar el punt segon, que és el d’estudiar quines 
mesures, l’efecte de l’estudi per si amb els mitjans tècnics municipals en sentit primer, 
perquè no tenim competència a l’Administració local.  
 
Segon, perquè en el marc comunitari de llei de contractes no ens podem extralimitar més 
enllà del marc regulatori que es pot fer a molts d’aquests contractes o que es faria. 
Acabaríem en contenciosos per aquest tema. Per tant, perdríem temps per haver adoptat 
una cosa que no és competència nostra en aquests... per poder fer. I, per tant, entenguin 
vostès que acceptar, excepte aquest punt, nosaltres estem d’acord en els altres dos punts: 
en el primer i en el tercer; però no podia ser menys, després de la votació que va passar en 
el Parlament. Però, més que res ,carregar a l’Administració local per fer unes coses que no 
tenim competència, no podem assumir-ho en aquest aspecte. 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Crespo, té la paraula.  
 
La Sra. Elena Crespo 
 
No acceptaríem la proposta d’esmena de l’Equip de Govern. Entenem que aquesta moció 
s’ha aprovat a altres ajuntaments i que, per tant, es podrà buscar la manera de fer-ho 
compatible.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passaríem a votar l’esmena de la declaració institucional.  
 
El president sotmet a votació l’esmena presentada pels grups municipals d’ERC-AM-MES i 
CiU 
 
Resultat: L’esmena queda aprovada per 15 vots a favor, 5 vots en contra i 1 vot d’abstenció. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
La Sra. Sandra Miras (CUP-PA), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en 
contra.  
 
La Sra. Rosa Subirats (CUP-PA) s’absté. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Quedaria aprovada. Ara passaríem al debat de la declaració institucional. 
 
La declaració institucional queda de la manera següent: 
 
“Atès que durant el seu 26è període de sessions, celebrat el juny de 2014, el Consell de 
Drets Humans de les Nacions Unides va iniciar un procés per tal de superar les mancances 
dels codis voluntaris i que té per objectiu l’establiment d’un instrument internacional 
jurídicament vinculant sobre empreses i drets humans. 
 
Atès que aquest Consell ha continuat el seu treball durant el juliol de 2015 i octubre de 2016, 
respectivament, amb l’objectiu d’avançar en la creació de mecanismes vinculants per a les 
empreses transnacionals en matèria de respecte dels drets humans. 
 
Atès que entenem que Catalunya no pot estar al marge d’aquest debat i que l’ha de saber 
aportar com una oportunitat per a situar-se com a país referent en l’escena internacional en 
el respecte de la pau i de la promoció dels drets humans. 
 
Atès que el passat 3 de novembre de 2016 la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació del 
Parlament de Catalunya va aprovar, per unanimitat, la proposta de resolució sobre un marc 
legislatiu pel respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior, 
en el següents termes: 
 
El Parlament de Catalunya: 
 
a) Referma el seu compromís envers el Dret internacional dels drets humans, el Dret 

internacional del treball i les normes internacionals sobre medi ambient, promoció de la 
pau i el Dret al desenvolupament sostenible; i es compromet a seguir treballant de forma 
transversal en el seu marc legislatiu per avançar en aquests camps. 
 

b) Instar al Govern de Catalunya a iniciar en el termini de 8 mesos els treballs per crear i 
desplegar un centre d’estudi i d’avaluació sobre els impactes de les empreses catalanes 
amb inversions a l’exterior que disposi d’instruments que vetllin pel compliment de la 
legislació vigent en l’àmbit dels Drets Humans per part de les empreses i amb participació 
de les societat civil catalana, del Govern i del Parlament. 

 
c) Es declara favorable a la creació d’un instrument internacional jurídicament vinculant que 

garanteixi al compliment de les obligacions en matèria de drets humans per part de les 
empreses transnacionals i altres empreses i dóna suport al grup de treball del Consell de 
Drets Humans de les Nacions Unides que té el mandat d’elaborar aquest instrument. 

 
Per tot lo anteriorment exposat, el Grup Municipal d’ICV-EUiA, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Adherir-se a la proposta de resolució sobre un marc legislatiu pel respecte dels 
drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior que va aprovar el 
Parlament de Catalunya el proppassat 3 de novembre en la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació del Parlament de Catalunya, en els mateixos termes en què es va aprovar. 
 
Segon. Fer arribar aquesta resolució a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació dels 
Parlament de Catalunya; al Departament d’Afers Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència; al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; al 
Departament d’Empresa i Coneixement; al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i 
a Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global.” 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Bé, el debat que pensava comentar queda resolt amb aquesta esmena. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Bé, només per justificar el posicionament en l’esmena. Estem d’acord amb la moció o amb la 
declaració institucional, creiem que s’ha d’anar per aquesta via, que les dificultats s’han de 
resoldre i, en tot cas, posar damunt la taula el fet que les esmenes que modifiquen la 
voluntat del ponent, el nostre grup ja va decidir a l’inici d’aquest mandat de no votar-les mai 
a favor, llevat que, evidentment, el ponent hi estigués d’acord. I he de dir que argumentar 
que no és una competència municipal i per això no ho fan, quan altres coses que no són 
competència municipal sí que les fan, jo crec que és una argumentació que té molt poca 
base; però bé, en tot cas queda dit. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, només vull recordar a JuntsxSí, en la línia de fer efectiva la coherència de les polítiques 
de què parla el pla director, tal com es comentava al Parlament, que existeix un grup de 
treball entre els agents i acció, i s’ha començat a treballar en un codi ètic per a les 
empreses. Cal avançar en el fet que els marcs reguladors siguin vinculants i en exigència de 
reparació quan hi ha hagut condemna. En això estem totalment d’acord, però esperem que 
vagi bé tot el tema.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyora Crespo, per tancar el debat. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Doncs res, simplement agrair el vot favorable a la moció malgrat que no estem d’acord que 
quedi esmenada perquè, com ha dit el senyor Suñé, pensem que desvirtua una miqueta 
quin és el sentit per aprovar-la, i res més. Simplement, vull agrair el suport i la paciència de 
tots els grups.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passem a la seva votació.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.  
 
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. 
 
25. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en 
commemoració del 86è aniversari de la proclamació de la 2a República 
 
El senyor Màxim Fàbregas llegeix la declaració institucional següent: 
 
“El proper 14 d'abril es compliran 86 anys de la proclamació de la 2a República, el primer 
règim democràtic de la nostra història que va instaurar un veritable Estat de Dret i va 
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proclamar una de les constitucions més democràtiques i avançades d’Europa que, en el seu 
article primer definia l’Estat espanyol com “una república democràtica de treballadors de tota 
classe, que s’organitza en règim de llibertat i de justícia”.  
 
La 2a República va aixecar l’ànim del poble amb un programa alternatiu a la vella Espanya 
cacic de la Restauració, un programa de canvi social basat en la reforma agrària i el 
protagonisme del moviment obrer, la separació de l’Estat i de l’Església, el control 
democràtic dels cossos armats, una ambiciosa feina educativa i cultural i una resposta 
política a la pluralitat nacional de l’Estat espanyol, en què es reconeixien els estatuts 
d’autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia. Entre els principals avenços, la República va 
obrir la porta a la participació política de les dones, que van conquerir el dret a vot, el 
matrimoni civil i el dret al divorci.  
 
La República és una forma d’Estat què els ciutadans i les ciutadanes es van dotar de 
manera democràtica, i que va ésser truncada pel cop d’Estat del 18 de juliol de 1936 que, 
contra el poble i el govern legítim de la 2a República va encapçalar, entre d’altres, el general 
Francisco Franco.  
 
La 2a República va promoure l'avenç en la transformació de la nostra societat, en la defensa 
de les llibertats individuals i col·lectives i en la consecució de la justícia social. Aquest 
sistema democràtic va finalitzar amb la derrota a la Guerra Civil i va donar pas a més de 40 
anys de franquisme, de repressió i d’una Dictadura criminal. 
 
El 14 d'abril ha de ser una data per reivindicar els valors republicans i reclamar el nostre dret 
a escollir el model d’Estat i en conseqüència el dret a escollir-ne el cap d’Estat. Alhora el 14 
d’abril també ha de seguir essent una data per no oblidar la ingent tasca de les persones 
que van tenir responsabilitats en els ajuntaments republicans dels nostres pobles i ciutats i 
per recordar que van ser precisament unes eleccions municipals les que van obrir el procés 
constituent i de canvi de règim a l’estat espanyol. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que 
el Ple adopti els següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Saludar i recordar la 2a República, en el seu 86è aniversari, i el gran llegat que 
suposa per a les nostres generacions, per tal de retre homenatge a totes les persones que 
van creure i van defensar l’Estat republicà. 
 
SEGON.- Reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania popular, la igualtat, 
la justícia social, el laïcisme o la plurinacionalitat de l’Estat. 
 
TERCER.- Reclamar el dret del municipi a escollir el model d’Estat i en conseqüència el dret 
a escollir-ne el cap d’Estat. 
 
QUART.- Homenatjar els valors democràtics de la República, ubicant en la façana de 
l’Ajuntament i dels equipaments emblemàtics del municipi la bandera de la 2a República. 
 
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a les associacions memorialistes i republicanistes de 
Catalunya i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.”  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha esmenes. Jo mateix les presentaria. Hi havia dues esmenes, la primera la retiraríem, si 
de cas després li explicaré per què la retirem i mantindríem la segona esmena que és, 
doncs, mantenir en el punt quatre homenatjar els valors democràtics de la república, però 
obviant tot el tema de posar a la façana de l’Ajuntament o altres edificis municipals la 
bandera de la segona república. Li demanaria només treure això i deixar només homenatge 
als valors democràtic de la república.  
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
No l’acceptem.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs passem a la votació.  
 
El president sotmet a votació l’esmena presentada pels grups municipals d’ERC-AM-MES i 
CiU 
 
Resultat: Les esmenes queden aprovades per 11 vots a favor, 4 vots en contra i 6 vots 
d’abstenció. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
La declaració institucional queda de la manera següent: 
 
“El proper 14 d'abril es compliran 86 anys de la proclamació de la 2a República, el primer 
règim democràtic de la nostra història que va instaurar un veritable Estat de Dret i va 
proclamar una de les constitucions més democràtiques i avançades d’Europa que, en el seu 
article primer definia l’Estat espanyol com “una república democràtica de treballadors de tota 
classe, que s’organitza en règim de llibertat i de justícia”.  
 
La 2a República va aixecar l’ànim del poble amb un programa alternatiu a la vella Espanya 
cacic de la Restauració, un programa de canvi social basat en la reforma agrària i el 
protagonisme del moviment obrer, la separació de l’Estat i de l’Església, el control 
democràtic dels cossos armats, una ambiciosa feina educativa i cultural i una resposta 
política a la pluralitat nacional de l’Estat espanyol, en què es reconeixien els estatuts 
d’autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia. Entre els principals avenços, la República va 
obrir la porta a la participació política de les dones, que van conquerir el dret a vot, el 
matrimoni civil i el dret al divorci.  
 
La República és una forma d’Estat què els ciutadans i les ciutadanes es van dotar de 
manera democràtica, i que va ésser truncada pel cop d’Estat del 18 de juliol de 1936 que, 
contra el poble i el govern legítim de la 2a República va encapçalar, entre d’altres, el general 
Francisco Franco.  
 
La 2a República va promoure l'avenç en la transformació de la nostra societat, en la defensa 
de les llibertats individuals i col·lectives i en la consecució de la justícia social. Aquest 
sistema democràtic va finalitzar amb la derrota a la Guerra Civil i va donar pas a més de 40 
anys de franquisme, de repressió i d’una Dictadura criminal. 
 
El 14 d'abril ha de ser una data per reivindicar els valors republicans i reclamar el nostre dret 
a escollir el model d’Estat i en conseqüència el dret a escollir-ne el cap d’Estat. Alhora el 14 
d’abril també ha de seguir essent una data per no oblidar la ingent tasca de les persones 
que van tenir responsabilitats en els ajuntaments republicans dels nostres pobles i ciutats i 
per recordar que van ser precisament unes eleccions municipals les que van obrir el procés 
constituent i de canvi de règim a l’estat espanyol. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que 
el Ple adopti els següents  
 
ACORDS: 
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PRIMER.- Saludar i recordar la 2a República, en el seu 86è aniversari, i el gran llegat que 
suposa per a les nostres generacions, per tal de retre homenatge a totes les persones que 
van creure i van defensar l’Estat republicà. 
 
SEGON.- Reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania popular, la igualtat, 
la justícia social, el laïcisme o la plurinacionalitat de l’Estat. 
 
TERCER.- Reclamar el dret de la ciutadania a escollir el model d’Estat i en conseqüència el 
dret a escollir-ne el cap d’Estat. 
 
QUART.- Homenatjar els valors democràtics de la República. 
 
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a les associacions memorialistes i republicanistes de 
Catalunya i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.”  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs obriríem el torn de paraules. Senyor De las Heras.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Jo crec que aquest debat o aquest torn de paraula l’hem tingut 
alguna vegada més en algun tema més sobre la república, a més presentat, jo diria, pel 
mateix ponent en anys anteriors.  
 
Ja li anticipo que el nostre vot serà negatiu. No pensem que tinguem res en especial a 
celebrar i sí altres coses que s’han oblidat. És una part de la història que vostè l’ha pintat 
amb pinzells rosats, cants d’òpera, òpera popular, això sí, i record en núvols de cotó en una 
república que va ser fallida i que va matisar el preàmbul del que va ser la nostra desgraciada 
Guerra Civil.  
 
La república avui dia és passat, és passat i nosaltres ens hem de centrar en el nostre 
present i el nostre futur que, recordem-ho, hem arribat a tenir els nivells de benestar i 
democràcia que mai havíem tingut a la nostra història. Potser això no ho veiem amb 
perspectiva perquè ho vivim al dia a dia, però en la perspectiva de la història ha estat així. El 
model agradarà més o agradarà menys, però el model de monarquia constitucional ha estat 
un èxit social, un èxit econòmic, un èxit de país i pensem que aquests són els èxits que hem 
de celebrar i pensem que la república, la segona igual que la primera, i d’altres temes del 
passat més val passar-los a la història.  
 
Ara, així i tot, li passaré un cable al nostre ponent, perquè jo de la república sí que em 
quedaria amb algunes coses especials. Jo em quedaria amb la república dels poetes, jo em 
quedaria amb Lorca, em quedaria amb Miguel Hernández, em quedaria amb Antonio 
Machado, potser amb l’Alberti, que tinc una dedicatòria personal d’ell, però la resta de coses 
que hi poden haver bones no són, en general, el que nosaltres volem.  
 
Nosaltres ens centrem i volem celebrar la nostra monarquia constitucional, com acabo de 
dir, i no recordar temes que no van portar res de bo al nostre país. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, senyor Suñé.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Bé, jo li ben asseguro que la meva intenció no era intervenir, perquè el que volia era 
continuar amb el que havíem comentat abans, és a dir, votar en contra de l’esmena que 
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modifica...; però, és clar, la intervenció del senyor De las Heras deixa uns temes que jo crec 
que, si més no, la meva obligació és posar-la damunt la taula.  
 
Primer, és cert que a vegades es pinta la república massa maca. Sí, va tenir errors, és cert, 
com tot sistema de govern. Però li asseguro que va tenir molts més beneficis que errors i 
això s’ha de valorar i jo crec que és el que intenta posar la moció. Aquest seria el primer 
tema.  
 
La segona, diu que la república va precedir la guerra. Escolti, és que com la nit precedeix el 
dia, no és culpa de la república que hi hagués una guerra. Jo crec que això és una cosa que 
ha de quedar molt clara. Hi va haver una insurrecció d’una part dels militars que es van 
aixecar en contra d’un govern legalment establert, amb independència de qui governés. 
Escolti, no pot ser que davant una revolta d’un govern legal, segons com ens convingui, dir 
que no passa res i, segons com ens convingui, hem d’anar amb totes contra ells. Jo crec 
que la legalitat és la legalitat, ens agradi o no ens agradi.  
 
I, després, jo també, ho sento molt, la reflexió que fa respecte els poetes és molt maca, però 
són poetes que van ser assassinats. Van ser ajusticiats per la Guerra Civil, pel bàndol 
nacional. que va imposar una dictadura de 40 anys en aquest país, que no ha evolucionat 
més per culpa d’aquesta gent. I molts d’ells encara estan a les cunetes que el seu partit no 
permet aixecar.  
 
Jo crec que hauríem de tenir una mica més de cura quan parlem i segons de què parlem. 
Senyor De las Heras, l’aprecio molt com a persona, però a vegades el que diu jo crec que 
supera molt el que jo, personalment, i com a representant del Grup Socialista, podem 
suportar. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha més intervencions? No vull aprofundir sobre temes històrics o temes de la república, 
perquè vostè és allò que es diu un revisionista en termes històrics, però no entrarem en 
aquest debat.  
 
La voluntat del Govern sempre ha estat homenatjar el tema de la república, cada any hem 
fet alguna petita actuació i segurament l’any que ve en farem alguna de molt més important, 
espero. I també hem ajudat a recuperar la memòria històrica.  
 
Saben que s’ha editat un llibre molt important sobre la història contemporània del Masnou, 
evidentment amb un apartat molt interessant sobre el moment de la república que va viure el 
nostre municipi en un moment molt apassionant.  
 
Només voldria justificar la retirada de la primera esmena, al senyor Màxim Fàbregas. Era 
més que res un problema conceptual, però tampoc es tracta de filar tan prim, perquè jo 
entenc que el concepte de valor republicà no està lligat al tema de la plurinacionalitat ni tan 
sols al tema de la sobirania popular, que està més vinculat a un valor democràtic que no pas 
a un valor republicà. El valor republicà entendria més conceptes com bé comú, com el dret a 
la llibertat en igualtat, etc. Però això seria un debat més filosòfic, potser, però com entenem 
una mica quin és l’objectiu del punt, doncs, preferim retirar l’esmena i, per tant, només la que 
hem incorporat, l’apartat de la bandera i, a més a més, el 14 d’abril ja ha passat.  
 
I, res més, voldria dir-li que hi votarem, evidentment, a favor perquè creiem que des de 
l’Ajuntament cada any també hem de fer la nostra contribució i espero que l’any que ve ho 
puguem fer amb més èmfasi amb la recuperació de la memòria històrica també al nostre 
municipi. Senyor Màxim Fàbregas, per tancar. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde, per la seva explicació i gràcies als grups que donaran suport a la 
moció. Vull precisar també al senyor alcalde que, segurament, ells han retirat la primera 
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esmena, com ha dit per un tema conceptual, però jo li diria que si no l’haguessin retirat 
haguessin caigut en una contradicció bastant important. Perquè en el mes d’abril de 2016, 
ara fa un any, nosaltres vàrem presentar una moció semblant que va ser aprovada amb els 
vots d’ICV-EUiA, ERC, CiU, PSC i la CUP, una moció que en el seu acord segon deia 
reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania popular, la igualtat, la justícia 
social, el laïcisme o la plurinacionalitat de l’estat. No sé si al públic li sona, tot i que crec que 
sí que els sona, igual que a nosaltres, i és perquè és el mateix redactat que inicialment ERC 
i CiU demanaven suprimir de la nostra moció.  
 
Lamento que, un cop més, ERC i CiU es neguin a penjar la bandera de la Segona República 
a la façana de l’Ajuntament i a la dels equipaments emblemàtics del Masnou. 
 
És inadmissible l’argument que ja ha passat la data de la celebració de l’aniversari. Tal com 
vaig dir l’any passat, la nostra moció està presentada el 7 d’abril, una setmana abans del 
compliment del 86è aniversari i, per tant, la demanda té tot el sentit.  
 
A més, tinc la sospita, probablement equivocada, que si la demanda hagués estat penjar 
una altra bandera, molt probablement el vot d’ERC i CiU seria favorable a la proposta. 
 
Un cas a banda és la intervenció del regidor del PP. Jo també, ho sap, ho saps Federico, 
com a persona t’aprecio molt, com a polític estem, no a les antípodes, jo crec que donem 
moltes voltes i seguim estant a les antípodes.  
 
Ha demostrat bona memòria; però, bé, només cal mirar l’acta de fa un any i, per tant, per 
nosaltres no ha estat cap sorpresa la seva intervenció.  
 
L’any passat, en la seva intervenció, i després de desgranar les coses negatives que atribuïa 
a la Segona República, em va acusar de romanticisme, com si reivindicar la Segona 
República fos un acte romàntic. Avui hem avançat, avui em qualifica de pintor, perquè diu 
que pinto, pintem la Segona República amb pinzells rosats i altres coses més. 
  
I diu que república és passat per a ell i estic convençut que ell està convençut que no és 
així, però l’interès que la república sigui passat, perquè si la república és passat també pot 
ser considerat com passat els 40 anys de dictadura franquista dels quals ni el senyor De las 
Heras, ni els membres del seu partit, mai han renegat. 
 
L’any passat, avui no ho ha fet, va fer referència al fet que el pitjor de la república va ser que 
va tenir més de 2.000 morts per violència política i avui sí que ho ha fet, va intentar atribuir, 
com avui ha fet, a la Segona República la responsabilitat de l’aixecament colpista del 
general Franco, al qual, moltes persones nostàlgiques del seu partit, n’estic convençut, 
encara enyoren. 
 
Crec que val la pena refrescar la memòria al Sr. De las Heras i recordar-li que l’any 2009, la 
comissió d'experts designada pel magistrat Baltasar Garzón, que vostès segur que no 
estimen gaire, per avaluar les víctimes del franquisme, va xifrar entre 136.062 i 152.237 el 
nombre de persones desaparegudes i mortes per la dictadura. Així mateix, recomano al 
regidor del PP que, per actualitzar la seva informació sobre les conseqüències de la 
repressió franquista en l’àmbit del que alguns defineixen com a Països Catalans, llegeixi 
l’article que, l’any 2008 i amb el títol de La repressió franquista als Països Catalans, va 
escriure Conxita Mir i Curcó, catedràtica d’Història Contemporània a la Universitat de Lleida. 
Estic convençut que la lectura li pot ser molt profitosa i si vostè vol li puc facilitar aquest 
article. 
 
Nosaltres, hem reconegut en moltes ocasions les errades comeses durant la Segona 
República, però si posem a la balança les errades i els encerts està claríssim que els 
encerts superen, i de lluny, les errades i per això continuem reivindicant la segona república i 
ho continuarem fent l’any vinent, malgrat que li pesi, senyor Federico de las Heras. Gràcies  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Molt breu, senyor De las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, aquí, fent una correcció a la dreta i esquerra, o esquerra i dreta segons com em posi, 
esquerra i esquerra, seria potser més correcte. Aquí fan unes pressuposicions que van molt 
més enllà. Diuen: per no estar a la república, doncs, tu ja estàs al franquisme. És que una 
mica és el que es tradueix de les paraules i no és així. És que no té res a veure. Jo soc 
nascut l’any 63, vull dir, Franco va morir feia 12 anys o així. Bé, o sigui, com pot ser, jo no hi 
he estat, com la majoria de nosaltres, no hem participat a la guerra. La república, el que 
coneixem del que ens han explicat els avis i algun que tingui un pare molt gran. El que dic, 
que la república, tal com va evolucionar en les tres parts que va tenir ─primer bienni, segon 
bienni o tercer trienni─, això el senyor alcalde ho corregirà millor, va acabar al 39. Ell ho ha 
estudiat més que jo, va provocar molts conflictes interns. I la república, tal com va funcionar, 
aquesta república, va ser un dels motius que va desencadenar la Guerra Civil. D’acord, però 
la república no va ser de pa i de roses, va donar molts problemes.  
 
En tot cas, ho deixo als historicistes perquè hi entrin amb més profunditat. I aclarit aquest 
punt, repeteixo el tema dels poetes, jo no sé perquè ha barrejat poetes amb cunetes? Jo no 
he dit mai res d’això, és més, jo, els poetes de la república i d’altres, els aprecio molt. És 
més, els en podria recitar aquí poemes. No és el lloc, però m’ofereixo perquè puguin 
comprovar l’exactitud de les meves paraules. Només dit això, tornem a la discussió, suposo, 
d’aquí a un any si hi som tots. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna intervenció més senyor Màxim Fàbregas? Només una precisió... sí, senyor Suñé.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No, primer voldria dir-li que sembla més jove, senyor De las Heras, no del 62. En cap cas he 
volgut jo vincular o dir-li que vostè és franquista i no ha estat aquesta la meva intenció. El 
que sí que vull que quedi palès és que la república va ser-hi, era un estat democràtic, escollit 
i que si no va funcionar del tot bé era perquè aquí, a Espanya, no hi havia experiència 
democràtica. Hi havia un nivell d’analfabetisme molt gran i amb moltes coses que 
s’escapaven. Segurament per una mala gestió del propi sistema, però era una democràcia 
pura i dura. El general Franco es va aixecar en contra dels poders legalment establerts i no 
pot ser, i li torno a repetir, que avui critiquem determinades actituds, determinats partits que 
diem que estan fent coses en contra de la llei i no critiquem allò mateix que va passar en 
una altra època, a més a més de forma violenta. Val, aquesta seria la meva observació, no 
pas de vostè ni del seu partit; tot i que, si no recordo malament, l’altre dia el senyor ministre, 
l’exministre Gallardón, a l’enterrament del seu sogre, mentre portava el fèretre l’estaven 
acompanyant cantant el cara el sol i hi havia destacats membres del PP. Clar, segurament 
era una coincidència, però bé, aquí queda.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
És lògic. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, sí d’una lògica... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si us plau, ho deixem aquí. Jo no voldria entrar en el debat històric perquè podríem estar... 
Les coses no són ben bé com vostè diu, perquè des de la proclamació de la república el cop 
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d’estat ja s’estava gestant. Recordi que el general Sanjurjo l’any..., és igual, no és el moment 
de fer un repàs històric, però si vol ho fem en una altra ocasió. Doncs passem a la votació 
de la declaració institucional.  
 
Resultat: Aprovada per majoria absoluta: 17 vots a favor, 1 vot en contra i 3 vots 
d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2 
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota en contra. 
 
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) s'absté. 
 
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. 
 
 


