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Assistència 
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Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s) 
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Sra. Rosa Subirats i Naval, regidora (CUP-PA) 
Sr. Dídac Miró Busquets, regidor (CUP-PA) 
Sr. Màxim Fàbregas Añaños, regidor (ICV-EUiA-E) 
Sra. Elena Crespo Garcia, regidora (ICV-EUiA-E) 
Sr. Ernest Suñé Nicolás, regidor (PSC-CP) 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventor: 
Sr. Joan Méndez Martínez 
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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. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bona nit. Iniciaríem el Ple ordinari d’avui 15 de març. Abans de passar a l’ordre del 
dia m’agradaria fer un recordatori d’una persona que ens ha deixat, que va estar des de 
l’any 1979 fins l’any 1991 regidor amb responsabilitats de govern en aquest Ajuntament. 
El senyor Pere Rosell i Puig que ens va deixar el passat dissabte i, per tant, un 
recordatori a la seva figura, tant com a regidor i com a persona implicada en diferents 
tasques socials al municipi. Crec que és important que ho recordem en aquesta sessió 
plenària i recollim el sentiment de tots els regidors, els que l’hem conegut, doncs, 
lamentem aquesta pèrdua i enviem el condol a la seva família. Doncs, si els sembla, 
passaríem primer de tot al punt primer. 
 
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 25 de gener de 
2018 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 25 de gener de 2018 per unanimitat, sense introduir-hi 
esmenes.  
 
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents: 
 
ALCALDIA 

 
Suport a la vaga feminista del dijous 8 de març 
L’Ajuntament del Masnou ha donat suport a la vaga feminista del dijous 8 de març i va 
convocar la ciutadania a la concentració de les 12 hores davant el consistori, on es va 
llegir un manifest. 
 
Amb motiu de la vaga i les aturades convocades, l’alcalde va decretar els serveis mínims 
per a la jornada, durant la qual alguns serveis municipals es van poder veure afectats en 
el seu habitual funcionament. 
 
XI Trobada de la Dona Trabucaire 
El diumenge 11 de març, dins dels actes del Mes de la Dona, va tenir lloc l’XI Trobada de 
la Dona Trabucaire, una cita que va aplegar prop d’una vintena de colles de trabucaires 
d’arreu de Catalunya per reconèixer la figura de la dona trabucaire. Durant la recepció 
institucional de colles, a la sala de plens de l’Ajuntament, l’alcalde, Jaume Oliveras, i la 
regidora de Cultura, Neus Tallada, van reconèixer a la colla de trabucaires de l’associació 
veïnal Cul d’Ocata del Masnou com a entitat “que completava les associacions 
masnovines dedicades a la cultura popular”. A continuació de la recepció de les colles 
convidades van fer una cercavila i dinar de germanor. 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
L’ocupació al Masnou tanca l’any 2017 amb un creixement del 3,67 % 
El Masnou va tancar l’any 2017 amb un creixement del 3,67 % anual d’ocupació al 
municipi, molt a prop del 3,99 % que es va registrar en l’àmbit comarcal, segons l’informe 
trimestral que elabora l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal. 

 
Un cap de setmana amb activitats al carrer 
El primer cap de setmana de març va tenir lloc dues activitats al carrer. D’una banda, el 
dissabte 3, al carrer St. Miquel, la fira comercial de Gangues al Carrer. L’altra, el 
diumenge 4, va tenir lloc una jornada familiar solidària als jardins dels Països Catalans, 
organitzada per Fem Fira entitats. 
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TURISME 

 
El Museu de Nàutica i l’Oficina de Turisme del Masnou reben el certificat Biosphere 
El dimarts 13 de març, el Museu de Nàutica i l’Oficina de Turisme del Masnou van rebre 
el certificat d’adhesió a Biosphere, un reconeixement al compromís del desenvolupament 
del turisme sostenible i responsable. També van ser distingides les empreses 
masnovines The Maresme Waves i Grups Apartaments. 

 
COMUNITAT I PERSONES 
 
Signatura del Conveni amb l’Associació Altaqwa 
El dijous 15 de febrer, l’Ajuntament del Masnou va signar un conveni amb l’Associació 
Cultural Islàmica Altaqwa, entitat del Masnou sense ànim de lucre que té entre els seus 
objectius, eminentment culturals i socials, fomentar una relació òptima i adequada entre 
els seus membres i millorar la convivència amb la resta de col·lectius i ciutadans de la 
societat. L’alcalde, Jaume Oliveras, i el president de l’Associació Altaqwa, Ahmed 
Idriouich Taib, van formalitzar l’acord.  

 
BIBLIOTECA 
 
Visites escolars 
El divendres 16 de febrer, van anar a visitar la Biblioteca els alumnes de P5 de l’Escola 
Marinada. 
El dimecres 21 de febrer, van visitar la Biblioteca el alumnes de nivell Bàsic de català. 
El divendres 9 de març, van visitar la Biblioteca els alumnes de 3r de primària de l’Escola 
Ferrer i Guàrdia. 

 
Tertúlia en català 
El dimarts 20 de febrer va tenir lloc aquesta activitat amb el comentari del llibre Trampa 
de foc, de Núria Martí. La sessió va estar conduïda per la voluntària per la llengua Carme 
Giol. 

 
Club lectors intrèpids 
El 20 de febrer i el 6 de març va tenir lloc la lectura del conte Els sacs de sorra, de Mireia 
Canals. 
El dimarts 13 de març, va tenir lloc la sisena edició del club de lectura 7 d’Aventures, on 
els nois i noies van treballar el llibre El segrest de la cantant de rock. 
 
Tertúlia literària 
El dimecres 21 de febrer va tenir lloc aquesta activitat amb el llibre El mismo mar de todos 
los veranos, d’Esther Tusquets, conduïda per Maria Carme Roca. 

 
Conferència amb essències florals 
El divendres 23 de febrer, va tenir lloc la conferència “Equilibra les teves emocions amb 
essències florals australianes”, a càrrec de Montserrat Escoda. 

 
Hora del conte 
El dissabte 24 de febrer va tenir lloc aquesta activitat. 
El dimecres 14 de març va tenir lloc l’activitat per a nadons Rimes i altres contes. 

 
Biblioteques amb DO 
Dins la sisena edició de Biblioteques amb DO, la biblioteca Joan Coromines organitza 
diverses activitats relacionades amb el món del vi. Aquest projecte porta la cultura del vi a 
les biblioteques públiques de Catalunya, i és per aquest motiu que durant tot el mes de 
març hi ha un seguit d’activitats. 
El dimecres 28 de febrer, va tenir lloc el taller infantil Verema de mil colors. 
El dijous 1 de març va tenir lloc una xerrada, audició i tast sobre l’òpera i el vi, 
denominada “Gran Reserva d’Òpera”. 
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El divendres 9 de març va tenir lloc l’activitat Tast de pansa blanca i xarel·lo, el misteri de 
les dues presumptes bessones. 
El dimecres 14 de març, va tenir lloc una tertúlia literària Manto negre, de Marta Trillas. 

 
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET 

 
Els refugiats i les migracions, protagonistes dels espectacles teatrals 
El cap de setmana del 17 i 18 de febrer, es va dedicar al teatre compromès, amb les 
obres El metge de Lampedusa i Paradís pintat, es van representar a l’Espai Escènic, i In 
Itinere, representat pel municipi. 

 
La interpretació de Ragazzo, mereixedora d’una ovació del públic 
El dissabte 10 de març va tenir lloc la representació de l’obra de teatre Ragazzo, 
interpretada per l’actor Oriol Pla, i creada i dirigida per Lali Álvarez. 

 
CULTURA 

 
Cercavila de Santa Eulàlia 
El diumenge 18 de febrer, va tenir lloc la cercavila de Santa Eulàlia, la geganta copatrona 
del poble. Els gegants i gegantons del Masnou ho van celebrar amb un recorregut pels 
carrers del municipi. La trobada encapçalada per en Pere i l’Eulàlia, els gegants del 
Masnou, va ser organitzada per la Colla de Geganters del Masnou. 
 
Les subvencions municipals per a entitats es podran sol·licitar fins al 26 de març 
El divendres 23 de febrer, es va publicar la convocatòria de les subvencions de 
l’Ajuntament del Masnou a entitats per a l’any 2018. Així doncs, les entitats que 
compleixin els requisits establerts a les bases reguladores podran presentar el formulari 
de sol·licitud a partir del 24 de febrer. 
 
ENSENYAMENT 
 
Concert d’hivern de l’Escola Municipal de Música del Masnou 
El dissabte 24 de febrer, va tenir lloc a Ca n’Humet el tradicional concert d’hivern de 
l’Escola de Municipal de Música del Masnou. A més, en aquesta ocasió es va estrenar el 
combo de joves de l’EMUMM. 

 
Ple del Consell Escolar Municipal 
El dimarts 27 de febrer, a l’Escola Marinada va tenir lloc el Ple del Consell Escolar, per 
tractar diverses qüestions relacionades amb l’ensenyament al municipi. En aquesta 
sessió es va aprovar un manifest en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió 
lingüística. 
 
Teatre en anglès per a l’alumnat de les escoles del Masnou 
El 6 de març va tenir lloc la primera de les obres de teatre en anglès adreçades a 
alumnes de les escoles del Masnou previstes per a aquest curs. La iniciativa ha estat 
possible gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc del protocol 
general del pla Xarxa de governs locals 2016-2019. 
 
ESPORTS 
 
Signat un conveni amb l’entitat SOCNUM 
El dimecres 7 de març, l’Ajuntament del Masnou ha signat un conveni de col·laboració 
amb la Societat Cultural Nova Unió Masnouense (SOCNUM), entitat sense ànim de lucre 
que té com a finalitat promoure, entre els seus socis i el públic en general, els esports i 
activitats d’interior i de saló, inclòs el tennis de taula i billar. L’alcalde, Jaume Oliveras, i el 
president de l’entitat, Jacinto Bou, van formalitzar l’acord. També hi va assistir el regidor 
d’Esports, Joaquim Fàbregas. 
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HABITATGE 
 

Conveni de col·laboració per a la constitució d’un consorci entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament del Masnou per a la promoció 
d’habitatges protegits al municipi 
Aquest conveni de col·laboració entre l’AMB i l’Ajuntament del Masnou és una realitat 
després que s’aprovés per unanimitat al darrer Ple del consistori, el 15 de febrer, i tot 
seguit, el 27 de febrer, ho fes el Consell Metropolità de l’AMB. Aquest acord permetrà tirar 
endavant el projecte de l’Illa Centre, que preveu la construcció de 108 habitatges de 
protecció oficial, i desencallar el solar de la caserna de la Guàrdia Civil, per destinar-lo al 
mateix ús. 

 
IGUALTAT 
 
Celebració del mes de les Dones 
La campanya amb motiu del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, que enguany 
porta al lema Igualem oportunitats, es va encetar el mateix dia a la Casa de Cultura, amb 
la inauguració de l’exposició “Les dones treballadores del tèxtil al Masnou”, i la lectura del 
manifest. La mostra es podrà visitar fins al 10 d’abril, i té el suport de l’associació 
Capitanes del Masnou. L’acte el va inaugurar la regidora d’Igualtat, Neus Tallada; tot 
seguit va prendre la paraula la membre de l’entitat Capitanes del Masnou, Carme Giralt, 
que va fer un discurs encoratjador sobre l’evolució del municipi en l’àmbit laboral. 
L’alcalde, Jaume Oliveras, va recordar l’època d’efervescència de la indústria tèxtil 
després de la decadència de la marina. 

 
El dissabte 10 de març, va tenir lloc l’acte de reconeixement a les dones treballadores del 
Masnou, un emotiu projecte per donar a conèixer el que va suposar per a les dones del 
Masnou la industrialització del territori i que ha quedat recollit en el documental Les dones 
del tèxtil, recull de testimoni orals, que es va projectar aquella tarda. L’entitat 
organitzadora, Capitanes del Masnou, comenten que aquests actes formem part d’una 
primera fas, de manera que es pugui anar ampliant amb totes les aportacions possibles 
de testimonis d’aquesta època i activitat industrial.  

 
INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
Espai de construcció 
El dissabte 24 de febrer, va tenir lloc a Ca n’Humet l’activitat Construcció amb materials 
naturals. 
 
Llum verda al Consell Municipal d’Infants 2017-2018 
 
Durant el mes de març, l’alumnat de sisè curs dels centres educatius del Masnou 
visitaran l’Ajuntament per encetar una nova edició del Consell Municipal dels Infants. El 
tema escollit a tractar pel Consell d’enguany és la proposta d’usos i activitats concretes 
per a dur a terme al Parc Vallmora, que preveu la inauguració de la segona fase abans de 
la Festa Major. L’alcalde, Jaume Oliveras, ha rebut els primers nens i nenes a la sala de 
Plens de l’Ajuntament. 
 
El consistori visita les instal·lacions del CAP d’Ocata, que allotjaran nous serveis 
El dijous 1 de març, membres del consistori municipal van assistir a una visita guiada de 
les instal·lacions dels nous serveis que l’Àrea Bàsica de Salut d’Ocata oferirà: serveis de 
salut mental infantil i un Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS). A 
la visita, hi van assistir la majoria dels representants dels grups municipals del consistori, 
el gerent del Consorci Sanitari del Maresme, Ramon Cunillera, i el director de l’àmbit de 
salut mental, Josep Cañete. 
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Consell Municipal d’Infants 
El dimecres 7 de març es va iniciar la primera fase del Consell Municipal d’Infants amb 
els alumnes de 6è de primària de les escoles Rosa Sensat, Marinada, Bergantí i 
Escolàpies el Masnou. 
 
El dimecres 14 de març van ser els alumnes de les escoles de Escolàpies, Ferrer i 
Guàrdia i Sagrada Família. 
 
Sala polivalent la Barqueta 
El dissabte 10 de març es va portar a terme l’activitat Ple de papers, va ser organitzada 
per l’entitat Lleureka Projectes Educatius. 
 
SALUT PÚBLICA I CONSUM 
 
Prevenció de les drogodependències 
El dijous 15 de febrer va tenir lloc la inauguració de l’exposició “Controles?”, que es podrà 
visitar fins el 6 de març al Casinet. Aquesta exposició està dinamitzada per tècnics de la 
Diputació de Barcelona. 

 
Celebració del Dia Mundial del Consumidor 2018 
El 15 de març, Dia Mundial del Consumidor d’aquest 2018 té per lema Els teus drets 
viatgen amb tu, no te’ls deixis a casa, per defensar els drets dels usuaris del transport. 
Aquesta campanya tindrà especial incidència fins al mes de juny. 
 
MEDI AMBIENT 
 
L’Equip de Govern no aplicarà l’augment de la tarifa de l’aigua 
L’Equip de Govern de l’Ajuntament del Masnou ha decidit no aplicar als abonats del 
municipi l’augment del preu de la tarifa de l’aigua que va aprovar l’Agència Catalana de 
l’Aigua. La mesura encaria gairebé un 12 % el rebut dels consumidors. 
 
URBANISME I OBRES 
 
L’Ajuntament rep el projecte d’ampliació de l’Escola Ferrer i Guàrdia, fet per la 
Diputació de Barcelona 
L’Ajuntament del Masnou ja disposa del projecte, realitzat per la Diputació de Barcelona, 
per a l’ampliació de l’Escola Ferrer i Guàrdia, que inclou una nova edificació per destinar-
la a cuina i menjador. 
 
L’estació d’Ocata tindrà una millor accessibilitat 
Fa prop d’un any que l’Ajuntament està en contacte amb RENFE a fi de signar un conveni 
que permetrà fer millores en l’accessibilitat de l’estació d’Ocata. La signatura d’aquest 
conveni és previst que es dugui a terme properament. Les obres tenen com a objectiu la 
centralització de l’accés a l’estació en un únic vestíbul soterrat sota les vies i complir, tant 
en els recorreguts interns fins a les andanes com en els accessos exteriors, la normativa 
vigent en matèria d’accessibilitat. 
 
Avancen diferents obres al municipi 
Les obres de reordenació viària del carrer de Joan Carles I i la millora del drenatge dels 
entorns de l’Escola Lluís Millet ja han finalitzat. D’altra banda, s’han iniciat les relatives a 
la millora de l’accessibilitat al carrer de Brasil i d’aquí a pocs dies començaran les de la 
conversió en zona de vianants del carrer de Roger de Flor. A més, es treballa en la 
reordenació dels horts urbans, ubicats a la part alta del Parc Vallmora. 
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MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE 

 
Cobertura dels esvorancs dels carrers de Navarra i Sant Miquel 
El dilluns 9 de febrer es van iniciar les obres per cobrir dos esvorancs, l’un per 
l’esfondrament de la vorera del carrer Navarra, a la cruïlla amb el carrer Roger de Flor, i 
l’altre per les obres del carrer Sant Miquel en el sistema de clavegueram. 

 
Neteja del clavegueram de l’N-II i afectacions de trànsit 
El dilluns 12 de març, la Regidoria de Manteniment va començar uns treballs de neteja 
preventiva del clavegueram de l’N-II, des del carrer del Torrent Can Gaio fins a Can 
Teixidor, que s’allargaran tres setmanes. 
 
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 225, de data 8 de febrer de 2018, al número 454, de data 7 de març de 
2018.  
 
Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 
4. Donar compte de la gestió i tramesa dels acords contraris a objeccions (art.218.3 
TRLHL) a la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2017 
 
Vist l’informe de l’interventor núm. 18/2018, signat en data 26 de febrer de 2018, el qual 

es transcriu tot seguit: 

“Atès l'article 218 Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, modificat per la Llei 
27/2013, 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que 
disposa el següent en relació als informes sobre resolució de discrepàncies:  
 
“1. L'òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel 
president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de 
les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. El dit informe s'atendrà 
únicament a aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la funció fiscalitzadora, sense 
incloure qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi.  
 
El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la 
corresponent sessió plenària.  
 
El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seva 
actuació.  
 
2. Sense perjudici de l'anterior, quan hi hagi discrepàncies, el president de l'entitat local 
podrà elevar la seva resolució a l'òrgan de control competent per raó de la matèria de 
l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera.  
 
3. L'òrgan interventor ha de remetre anualment al Tribunal de Comptes totes les 
resolucions i acords adoptats pel president de l'entitat local i pel Ple de la Corporació 
contraris a les objeccions formulades, així com un resum de les principals anomalies 
detectades en matèria d'ingressos. A la esmentada documentació ha d'acompanyar, si 
s’escau, els informes justificatius presentats per la corporació local.”  
 
Vista la següent relació de resolucions adoptades per l’Alcaldia, per delegació d’aquesta, 
segons el règim de delegació de competències, i per Junta de Govern amb reparaments 
de la Intervenció sobre el fons o la forma dels actes, documents o expedients examinats 
següents: 
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Expedients reparaments suspensius 
 

Expedient 
Sentit informe 
intervenció Contingut expedient 

Data 
informe 
interventor Acord  Departament 

X2017000073 
Intervingut amb 
reparaments 

Contracte menor de neteja i 
inspecció amb càmera de la 
xarxa de clavegueram 24/01/2017 

JGL 
09/02/2017 

Manteniment i 
Serveis Municipals 

X2017000126 
Intervingut amb 
reparaments 

Contracte menor de 
manteniment dels jocs 
infantils durant l'any 2017 31/01/2017 

JGL 
16/02/2017 

Manteniment i 
Serveis Municipals 

X2017000154 
Intervingut amb 
reparaments 

Contracte menor de 
manteniment de les 
instal·lacions de 
climatització de l'any 2017 24/01/2017 

JGL 
09/02/2017 

Manteniment i 
Serveis Municipals 

X2017001739 
Intervingut amb 
reparaments 

Contractació abalisament de 
la platja del terme municipal 
del Masnou 2017 12/04/2017 

JGL 
27/04/2017 Medi Ambient 

X2017001974 
Intervingut amb 
reparaments 

Contracte servei 
assessorament jurídic CIRD 
fins octubre 2017 02/05/2017 

Decret 
03/05/2017 Igualtat 

X2017002149 
Intervingut amb 
reparaments 

CONTRACTACIÓ SERVEI 
SUPORT PSICOLÒGIC FINS 
OCTUBRE 2017 02/05/2017 

Decret 
08/05/2017  Igualtat 

X2017002152 
Intervingut amb 
reparaments 

Contractació servei 
informació CIRD fins octubre 
2017 02/05/2017 

JGL 
04/05/2017  Igualtat 

X2017003448 
Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació del contracte 
menor del Servei de 
dinamització Club de la 
Feina 27/06/2017 

Decret 
28/06/2017 Promoció Econòmica 

X2017003986 
Intervingut amb 
reparaments 

Manteniment 24x7 de 
l'electrònica de xarxa i 
centraleta durant el període 
1/8/2017 - 31/12/2017 24/07/2017 

Decret 
26/07/2017 

Sistemes 
d'Informació i 
Processos 

 
 
Expedients reparaments no suspensius 
 

Expedient 

Sentit 
informe 
intervenció Contingut expedient 

Data informe 
interventor Acord Departament 

X2017007165 

Intervingut 
amb 
reparaments 

Nòmina Desembre 
2017 19/12/2017 

Decret 
20/12/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017006394 

Intervingut 
amb 
reparaments 

Nòmina Novembre 
2017 24/11/2017 

Decret 
24/11/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017005720 

Intervingut 
amb 
reparaments 

Nòmina Octubre 
2017 26/10/2017 

Decret 
26/10/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017005158 

Intervingut 
amb 
reparaments 

Nòmina Setembre 
2017 25/09/2017 

Decret 
26/09/2017 

Recursos Humans i 
Organització 
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X2017004486 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Agost 2017 23/08/2017 

Decret 
23/08/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017004026 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Juliol 2017 21/07/2017 

Decret 
25/07/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017003348 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Juny 2017 22/06/2017 

Decret 
22/06/2017 

RRHH - Recursos Humans i 
Organització 

X2017002047 

Intervingut 
amb 
reparaments 

Autorització i 
ordenació del 
pagament de la 
quota de l'AMI 2017 06/06/2017 

Decret 
 
07/06/2017 Alcaldia 

X2017002778 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Maig 2017 25/05/2017 

Decret 
25/05/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017002154 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Abril 2017 26/04/2017 

Decret 
26/04/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017001632 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Març 2017 27/03/2017 

Decret 
37/03/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017000954 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Febrer 2017 24/02/2017 

Decrt 
24/02/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017000344 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Gener 2017 26/01/2017 

Decret 
26/01/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

 
Expedients extrajudicials 
 

Expedient 
Sentit informe 
intervenció Contingut expedient 

Data informe 
interventor Acord  Departament 

X2017000452 
Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació i reconeixement, de la 
relació número 1, de factures 
extrajudicials no comptabilitzades dins 
del termini d'execució del pressupost 
2016. 02/02/2017 

Decret 
07/02/2017 Intervenció 

X2017000397 
Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació i reconeixement, de la 
relació número 2, de factures 
extrajudicials sense contractació i 
sense suficient consignació 
pressupostària exercici anterior 02/02/2017 

Ple 
16/02/2017 Intervenció 

X2017002927 
Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació i reconeixement, de la 
relació número 3, de factures 
extrajudicials no comptabilitzades dins 
del termini d'execució del pressupost 
2015 i 2016 30/06/2017 

Decret 
30/06/2017 Intervenció 

X2017005144 
Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació i reconeixement, de la 
relació número 4, de factura 
extrajudicial no comptabilitzades dins 
del termini d'execució del pressupost 
2015 i 2016 28/09/2017 

Decret 
28/09/2017 Intervenció 
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Anomalies detectades en matèria d'ingressos 

Expedient 

Sentit 
informe 
intervenció Contingut expedient 

Data informe 
interventor Acords Departament 

X2017000436 

Intervingut 
amb 
reparaments 

Modificació del preu públic 2- Per serveis i 
activitats esportives, i per utilització de les 
instal·lacions del Complex Esportiu 
Municipal, per tal d'incloure el preu 
"Conjunt individual per a entitats esportives 
del Masnou (sense ànim de lucre)". 31/01/2017 

JGL 
16/02/2017 Rendes 

X2017000543 

Intervingut 
amb 
reparaments 

Aprovar la relació de liquidacions 
CAMA2017-02 per la cessió d'ús dels espais i 
la prestació dels serveis del centre 
d'empreses casa del marquès corresponent 
al lloguer de despatxos, coworking i serveis 
complementaris del mes de febrer de 
l'exercici 2017. 09/02/2017 

JGL 
09/02/2017 Rendes 

“ 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Per tot l’exposa’t, aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Donar compte al Ple dels expedients de reparament suspensius, aixecar 
suspensió i aprovació de les propostes aprovades per Resolució de l’Alcaldia o Junta de 
Govern, que tot seguit es relacionen:  
 

Expedient 
Sentit informe 
intervenció Contingut expedient 

Data informe 
interventor Acord  Departament 

X2017000073 
Intervingut amb 
reparaments 

Contracte menor de neteja i 
inspecció amb càmera de la 
xarxa de clavegueram 24/01/2017 

JGL 
09/02/2017 

Manteniment i 
Serveis Municipals 

X2017000126 
Intervingut amb 
reparaments 

Contracte menor de 
manteniment dels jocs 
infantils durant l'any 2017 31/01/2017 

JGL 
16/02/2017 

Manteniment i 
Serveis Municipals 

X2017000154 
Intervingut amb 
reparaments 

Contracte menor de 
manteniment de les 
instal·lacions de climatització 
de l'any 2017 24/01/2017 

JGL 
09/02/2017 

Manteniment i 
Serveis Municipals 

X2017001739 
Intervingut amb 
reparaments 

Contractació abalisament de la 
platja del terme municipal del 
Masnou 2017 12/04/2017 

JGL 
27/04/2017 Medi Ambient 

X2017001974 
Intervingut amb 
reparaments 

Contracte servei 
assessorament jurídic CIRD 
fins octubre 2017 02/05/2017 

Decret 
03/05/2017 Igualtat 

X2017002149 
Intervingut amb 
reparaments 

CONTRACTACIÓ SERVEI 
SUPORT PSICOLÒGIC FINS 
OCTUBRE 2017 02/05/2017 

Decret 
08/05/2017  Igualtat 

X2017002152 
Intervingut amb 
reparaments 

Contractació servei informació 
CIRD fins octubre 2017 02/05/2017 

JGL 
04/05/2017  Igualtat 

X2017003448 
Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació del contracte 
menor del Servei de 
dinamització Club de la Feina 27/06/2017 

Decret 
28/06/2017 Promoció Econòmica 

X2017003986 
Intervingut amb 
reparaments 

Manteniment 24x7 de 
l'electrònica de xarxa i 
centraleta durant el període 
1/8/2017 - 31/12/2017 24/07/2017 

Decret 
26/07/2017 

Sistemes 
d'Informació i 
Processos 
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Segon.- Donar compte al Ple dels expedients de reparament no suspensius i aprovació 

de les propostes aprovades per Resolució delegada de l’Alcaldia, segons el règim de 

delegació de competències, que tot seguit es relacionen: 

Expedient 

Sentit 
informe 
intervenció Contingut expedient 

Data informe 
interventor Acord Departament 

X2017007165 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Desembre 2017 19/12/2017 

Decret 
20/12/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017006394 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Novembre 2017 24/11/2017 

Decret 
24/11/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017005720 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Octubre 2017 26/10/2017 

Decret 
26/10/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017005158 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Setembre 2017 25/09/2017 

Decret 
26/09/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017004486 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Agost 2017 23/08/2017 

Decret 
23/08/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017004026 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Juliol 2017 21/07/2017 

Decret 
25/07/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017003348 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Juny 2017 22/06/2017 

Decret 
22/06/2017 

RRHH - Recursos 
Humans i Organització 

X2017002047 

Intervingut 
amb 
reparaments 

Autorització i ordenació 
del pagament de la quota 
de l'AMI 2017 06/06/2017 

Decret 
 07/06/2017 Alcaldia 

X2017002778 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Maig 2017 25/05/2017 

Decret 
25/05/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017002154 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Abril 2017 26/04/2017 

Decret 
26/04/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017001632 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Març 2017 27/03/2017 

Decret 
37/03/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017000954 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Febrer 2017 24/02/2017 

Decret 
24/02/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

X2017000344 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Gener 2017 26/01/2017 

Decret 
26/01/2017 

Recursos Humans i 
Organització 

 
Tercer.- Donar compte al Ple dels expedients de reconeixement extrajudicials de crèdits, 
que tot seguit es relacionen: 
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Expedient 
Sentit informe 
intervenció Contingut expedient 

Data informe 
interventor Acord  Departament 

X2017000452 
Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació i reconeixement, de la 
relació número 1, de factures 
extrajudicials no comptabilitzades dins 
del termini d'execució del pressupost 
2016. 02/02/2017 

Decret 
07/02/2017 Intervenció 

X2017000397 
Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació i reconeixement, de la 
relació número 2, de factures 
extrajudicials sense contractació i 
sense suficient consignació 
pressupostària exercici anterior 02/02/2017 

Ple 
16/02/2017 Intervenció 

X2017002927 
Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació i reconeixement, de la 
relació número 3, de factures 
extrajudicials no comptabilitzades dins 
del termini d'execució del pressupost 
2015 i 2016 30/06/2017 

Decret 
30/06/2017 Intervenció 

X2017005144 
Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació i reconeixement, de la 
relació número 4, de factura 
extrajudicial no comptabilitzades dins 
del termini d'execució del pressupost 
2015 i 2016 28/09/2017 

Decret 
28/09/2017 Intervenció 

 
Quart.- Donar compte al Ple de les anomalies detectades en matèria d’ingressos, 
aprovades per Junta de Govern, que tot seguit es relacionen: 
 

Expedient 
Sentit informe 
intervenció Contingut expedient 

Data informe 
interventor Acords Departament 

X2017000436 

Intervingut 
amb 
reparaments 

Modificació del preu públic 2- Per serveis i 
activitats esportives, i per utilització de les 
instal·lacions del Complex Esportiu Municipal, per 
tal d'incloure el preu "Conjunt individual per a 
entitats esportives del Masnou (sense ànim de 
lucre)". 31/01/2017 

JGL 
16/02/2017 Rendes 

X2017000543 

Intervingut 
amb 
reparaments 

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2017-02 
per la cessió d'ús dels espais i la prestació dels 
serveis del centre d'empreses casa del marquès 
corresponent al lloguer de despatxos, coworking i 
serveis complementaris del mes de febrer de 
l'exercici 2017. 09/02/2017 

JGL 
09/02/2017 Rendes 

“ 
Resultat: En resten assabentats. 
 
5. -Donar compte de l’aprovació de la liquidació pressupostària de l’exercici 2017 
 
“Únic. - Donar compte de la resolució d’aprovació de la liquidació del Pressupost de 
l’exercici de 2017, de data 28 de febrer de 2018, i amb número expedient X2018001594, 
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.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
6. Aprovació i reconeixement extrajudicial Relació número 1 de factures sense 
contractació i sense suficient consignació pressupostària en l’exercici anterior 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per tant, portaríem a aprovar aquestes factures extrajudicials que és procedir a la 
instrucció i aprovació de l’oportú expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit i 
autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions per un total de 148.699,53 €. Aquí, a 
continuació, la relació de les factures. Destaca la factura de 141.914 que ja estava 
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consignada en el pressupost de CLD i, per tant, ordenar el pagament d’aquestes 
obligacions.  
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Durant l’exercici 2017 es van realitzar una sèrie de despeses amb càrrec al pressupost 
de 2017 i sense crèdit disponible. 
 
Totes les factures relacionades en aquest expedient per import de 148.699,53 euros es 
troben recepcionades i conformades per part de les àrees gestores de les factures.  
 
Així mateix els responsables d’aquestes àrees gestores han emès diferents informes 
justificatius que consten en l’expedient.  
 
Aquestes factures relacionades a l’expedient no s’haurien pogut comptabilitzar dins el 
termini d’execució del pressupost per manca de suficient consignació pressupostària.  
  
Consultada la Base de dades que suporta el sistema comptable es conclou que no 
existeix cap pagament realitzat a favor dels tercers que tot seguit es detallen, relatius a 
les factures i pels imports relacionats. 
 
Així mateix, no figuren càrrecs bancaris a favor dels tercers per les factures i els imports 
relacionats. 
 
Hi ha crèdit adequat i suficient en el Pressupost corrent, segons s'acredita mitjançant 
l'oportú document comptable de retenció de crèdit. 
 
Vist l’informe de l’Interventor municipal. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (21), els acords següents: 
 
Primer.- Procedir a la instrucció i aprovació del oportú expedient de Reconeixement 
Extrajudicial de Crèdit per a la seva imputació al pressupost de despeses de l’exercici 
corrent, no imputats en l’exercici corresponent, per import de 148.699,35 euros.  
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions per un import total de 148.699,53 
euros amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries relacionades següents:  
 

N. d'entrada Data 
N. de 
document Data doc. Import total Tercer 

Nom 
Text Explicatiu Aplicació  

F/2017/5240 29/12/2017 2017/196 22/12/2017 834,90 B64209208 

ANTEQUEM 
GESTIÓ 
PATRIMONI 
CULTURAL 

Serveis d'un/a 
tècnic/a 
documentalista 
fent tasques 
d'embalatge, 
coordinació del 
trasllat d’anada i 
tornada i 
reubicació 

PA 33611 
22609 

F/2017/5243 29/12/2017 TB037616 22/12/2017 225,00 J65444887 
EL REBOST DELS 
SENTITS 

LOTS CONSURS 
APARADORS DE 
NADAL 2017. 

PE 33611 
22609 

F/2018/39 08/01/2018 4002182201 31/12/2017 5.343,64 A83052407  

CORREOS, 
JEFATURA 
PROVINCIAL DE 
BARCELONA 

SERVEIS MES DE 
DESEMBRE 2017 

SG 92090 
2201 
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F/2018/14 02/01/2018 00 37722 31/12/2017 381,15 B60777828  

PORTES I 
AUTOMATISMES 
ENRIC,SL 

COMANDAMENTS 
APARCAMENT 
EDIFICI CENTRE I 
CODIFICACIÓ 

MO 13400 
22699 

F/2018714 22/02/2018 18.025.029 22/02/2018 141.914,66 B08173411 
CORPORACIÓN 
CLD S.U.T.R., SL 

RECLAMACIÓ 
SERVEIS PRESTAS 
EXERCICIS 2016 I 
2017  

MS 16210 
22701 

TOTAL 148.699,35         

 
Tercer.- Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes a l’apartat anterior. 
 
Quart.- Comunicar l’acord anterior a la Intervenció i a la Tresoreria Municipals, als efectes 
pressupostaris i comptables escaients.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha alguna cosa a plantejar sobre aquest tema? Senyor Suñé, té la paraula.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, recentment hem conegut per la premsa que la Sindicatura de 
Comptes denunciava diverses irregularitats i descontrol comptable des que vostès van 
assolir el Govern. Especialment destaca la manca d’informació en relació amb els llocs de 
treball i plantilla i també la manca de compliment de requisits legals i accessos al cos 
d’adjudicació de diversos serveis municipals. Abans, en el punt 4, s’ha donat compte de 
nous acords que caldrà elevar a la Sindicatura de Comptes vinculats a incompliments de 
diversos departaments, dels quals destaquem 12 reparaments al Departament de 
Recursos Humans per a totes les nòmines de l’any i un reparament a l’ordre d’Alcaldia 
que ha servit per pagar l’AMI, que és l’Associació de Municipis de la Independència, per a 
qui no ho sàpiga, perquè no pari la festa. Ara demana al plenari l’aprovació i 
reconeixement de factures sense contractació consignació prèvia, totes elles amb 
reparaments d’Intervenció que caldrà elevar de nou a la Sindicatura de Comptes. 
Certament, alguna factura està justificada, d’altres nosaltres tampoc no ho tenim molt clar 
i, en tot cas, els avancem que el nostre vot serà negatiu. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Ens trobem davant la primera proposta de 2018 d’aprovar tot un 
seguit de despeses que corresponen a factures sense contractació i sense suficient 
consignació pressupostària en l’exercici de 2017. 
 
Sobre quatre el nostre grup va demanar ampliar l’escassa informació que formava part de 
l’expedient i hem obtingut aquesta informació. 
 
La cinquena, la més important per quantia econòmica i a la qual es referia abans el 
senyor alcalde, és la presentada per CLD, que és l’empresa concessionària dels serveis 
de recollida de residus, neteja viària i altres per un import de pràcticament 142.000 €. 
 
Segons consta a l’expedient CLD, des del 9 de febrer de 2017, o sigui en tot un any, ha 
presentat fins a sis instàncies manifestant reparaments a la manera de prestar-se el 
servei. Cap d’aquestes instàncies ha estat contestada per escrit, o al menys no ens 
consta la resposta, per part de l’Ajuntament. 
 
Alguns d’aquests reparaments fan referència a aspectes tècnics, com ara les 
característiques dels nous vehicles recol·lectors adquirits per a la recollida. Uns vehicles 
que, en paraules de l’empresa, han generat múltiples actuacions insegures i, fins i tot ,van 
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provocar un escrit per part dels representants sindicals amb la possibilitat de presentar 
una denúncia davant Treball i un informe del seu departament de prevenció en el qual es 
considera que un d’aquests vehicles no és apte, ja que presenta riscos evidents tant per 
als operaris del servei com per als ciutadans. 
 
Per al nostre grup, aquests i altres reparaments posen en qüestió el contingut dels plecs 
de condicions que es van redactar per un equip extern per tal de poder convocar el 
corresponent concurs i ens generen dubtes importants sobre la seva qualitat tècnica. 
 
Un altre exemple és el corresponent als dos vehicles destinats a la recollida d’iglús i 
contenidors soterrats. Resulta que aquests vehicles, previstos als plecs, tenen problemes 
de pas per alguns punts del municipi (túnel d’accés a la platja del c/ Sant Felip) i, a més 
no serveixen per a la recollida simultània d’alguns dels contenidors soterrats. 
 
Per solucionar aquesta darrera dificultat als plecs, estava previst que CLD substituís les 
actuals cubetes de càrrega superior per altres de càrrega posterior però, estranyament, 
aquesta substitució, que es preveia a les condicions del contracte i que hauria hagut 
d’anar a càrrec de CLD, es va descartar perquè, malgrat el que diguin els plecs, es va 
considerar que tècnicament la substitució s’havia de desaconsellar perquè “allargaria 
excessivament el buidatge i podria comportar un risc per als operaris de recollida, 
especialment en el buidatge de contenidors soterrats a la N-II. 
 
Aquesta “broma”, i he posat aquí “broma” en el sentit que tothom entén la paraula broma, 
ens costarà mes de 50.000 € entre els anys 2017 i 2018, als quals haurem d’afegir, si es 
manté la situació, els corresponents al 2019 i 2020.  
 
El mateix passa amb l’estat dels vehicles que l’Ajuntament va posar al servei de 
l’empresa per fer les seves tasques. 
 
Es proposa que paguem més de 37.000 € perquè dos d’aquests vehicles, la garbelladora 
i el tractor destinat a la neteja de platges, no estaven en condicions de prestar el servei, 
cosa que, en el cas de la garbelladora, s’argumenta dient que en els darrers anys no 
havia tingut un manteniment correcte. Nosaltres creiem que potser caldrà reclamar tot o 
part d’aquest import a l’anterior empresa que va prestar el servei.  
 
Per altra banda, es dona el fet que, tot i que les demandes inicials de CLD tenien un 
import de gairebé 217.000 €, la factura que finalment es presenta, ho hem dit abans, és 
de 142.000 € que, casualment, coincideix amb la valoració feta pel tècnic municipal.  
 
Això ens fa pensar, tot i que podem estar equivocats, que més que el que avui es pretén 
que aprovem és l’import corresponent a un pacte entre l’empresa concessionària i 
l’Ajuntament, cosa amb la qual no podem estar d’acord. 
 
Per totes aquestes raons, nosaltres no podem donar suport a la proposta i hauríem de 
votar en contra; però, per altra banda, els imports que hi figuren corresponen a 
actuacions realitzades i que considerem que cal pagar independentment de qui en sigui el 
responsable i, per això, el nostre vot serà d’abstenció. 
 
Però, a més, i donat que entenem que l’Ajuntament i, per tant, el poble del Masnou ha 
estat clarament perjudicat per aquests fets, demanem al Govern i expressem a l’alcalde 
que encarregui un informe tècnic-jurídic detallat en el qual es relacionin totes i cadascuna 
de les incidències que, com les que ja hem comentat i d’altres que poden haver succeït, 
s’han produït en el servei des del seu inici, el cost econòmic que ha suposat per a 
l’Ajuntament cadascuna d’elles, i s’analitzi la possibilitat d’iniciar un procés de reclamació 
tant a qui va redactar els plecs de condicions com a l’anterior empresa prestadora del 
servei. Gràcies. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyora Subirats. 
 
La Sra. Rosa Subirats 
 
Nosaltres votarem abstenció però demanem a l’Ajuntament que, a partir d’ara, es revisin 
bé els plecs abans de signar-los perquè no ens tornem a trobar en una situació igual. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Doncs molt breument per contestar algunes 
qüestions i abans de procedir a la votació. Senyor Suñé, has fet esment d’un informe de 
la Sindicatura de Comptes sobre l’any 2014, crec que l’informe, i això ho hem comentat 
amb el senyor interventor, és força positiu.  
 
Els aspectes que remarcava, que són errors administratius s’han compensat gairebé la 
majoria. Potser el tema més destacat era el tema de l’inventari, que no hi era en la 
documentació del 2014, però aquest era el fet més destacable. I, respecte al tema de 
CLD que ha comentat el senyor Màxim Fàbregas, podria estar en bona part d’acord amb 
la seva intervenció, però la situació és la que és. Evidentment, hi ha unes deficiències en 
el contracte i en serveis no previstos que s’han hagut d’exercir. Els problemes, com 
alguns ja esmentats i que, evidentment, és necessari, doncs, que haurem de fer un 
informe tot plegat per avaluar una mica tots els problemes que ha pogut generar això a 
l’Ajuntament i crec que la nostra obligació en aquests moments és començar a treballar i 
així ho hem esmentat alguna altra vegada, doncs ja hem començat a fer alguns estudis 
previs per començar a treballar amb temps suficient, dos anys vista, doncs amb alguns 
nous plecs que ens permetin, doncs, afrontar tot el tema de la neteja viària i la recollida 
selectiva. Doncs si els sembla passem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per 6 vots a favor, 2 vots en contra i 13 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) hi voten a favor. 
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) hi vota en contra. 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors), CUP-PA (2 
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
7. Aprovació inicial de la modificació Annex inversions pressupost 2018 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Degut al superàvit que s’ha generat l’any 2017, de 6.684.000€, la proposta que fem és 
que la inversió que en el seu moment es va aprovar en el pressupost, doncs, sigui 
finançada per aquest superàvit. Per tant, seria una quantitat que figurava de 2.253.800 € i 
que hi haguessin 170.000 del préstec que habitualment fa la Diputació a cost zero que 
pogués sufragar, doncs, dues despeses que estan detallades en la proposta.  
 
La importància d’aquesta proposta és poder accelerar, sobretot, les inversions que tenim 
aprovades, que algunes són urgents i voldríem poder-les executar aquest estiu, degut a 
les circumstàncies de les característiques d’aquestes obres. Evidentment, totes són 
importants, però n’hi ha algunes que sí m’agradaria remarcar que, fent aquest moviment, 
que aquesta inversió sigui finançada pel superàvit, ens permet avançar i accelerar 
determinades obres que, obligatòriament, hauríem de fer aquest estiu i, per tant, si 
haguéssim de tornar a demanar el préstec a la Diputació, a part dels 170.000 € aquests, 
que és tot el procés de negociació per tenir els préstecs on paguen els interessos de la 
Diputació, que generaria un retard en algunes inversions, amb això podem avançar 
inversions tan importants que hem de fer obligatòriament aquest estiu, com serien 
l’ampliació de la cuina de l’Escola Marinada i també la de l’Escola Ocata. I també la 
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possibilitat de continuar un cop acabem les obres del carrer Cuba, doncs tot el projecte 
aquell d’obertura cap al que seria, el que s’entén, el túnel del port. Això seria molt 
important que ho poguéssim fer.  
 
Evidentment, a partir d’aquest fet esperem que ben aviat pugui sorgir el decret del senyor 
Montoro que ens permeti l’aplicació del superàvit i, a més a més, hi hagi una ampliació de 
veure quina ampliació dels criteris d’inversions sostenibles surten i, a partir d’aquí, si això 
es produeix en pocs dies, esperem, i ens agradaria i així continuarem parlant-ho tots els 
grups municipals de fer una nova proposta per millorar les inversions amb la incorporació 
de nous imports per poder millorar algunes inversions i incorporar-ne de noves i aquest 
és el compromís que prenem avui, en aquest Ple, per continuar-ne parlant. Per tant, el 
que faríem avui és aprovar la modificació de l’annex d’inversions per tal de poder ser 
cobert amb aquest superàvit que ha generat l’Ajuntament l’any 2017. Moltes gràcies.  
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“En data 25 de gener de 2018, es va aprovar el Pressupost general de l’exercici 2018, en 
sessió plenària ordinària. 
 
D’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
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. 

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

 
L’Annex d’inversions per l’exercici 2018 consta en l’expedient del pressupost 2018 amb el 
seu corresponent finançament. 
 
En data 28 de febrer de 2018, per decret d’alcaldia, s’aprova la liquidació pressupostària 
de l’exercici 2017, on consta un superàvit pressupostari, el qual es podrà destinar a la 
reducció de l’endeutament financer per l’exercici 2018.  
 
El Romanent de tresoreria de la liquidació 2017 ha estat de 9.589.097,38 euros.  
 
El superàvit pressupostari que resulta de l’informe 21/2018, estabilitat pressupostària, ha 
estat de 6.684.649,05 euros.  
 
Davant la necessitat de realitzar modificacions en el capítol 6 de despeses 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 22/2018. 
 
El finançament de les inversions 2018 aprovat en sessió plenària de 25 de gener de 2018 
és el següent:  
 

ANNEX INVERSIONS    FINANÇAMENT 

Pro. Eco. Descripció 
TOTAL 
INVERSIONS PRÈSTEC 

CONTRIBUCI
ONS 
ESPECIALS 

RECURSOS 
PROPIS 

TOTAL 
INGRESSOS 

32621 62300 
Utillatge i instal·lacions 
equipaments educatius 1.500,00 1.500,00 

  
  

92030 62600 Equips informàtics generals 3.000,00 3.000,00 
  

  

31100 62300 desfibril·ladors 5.000,00 5.000,00 
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33300 62300 
utillatge i instal·lacions 
equipaments culturals 6.000,00 6.000,00 

  
  

31100 62301 Utillatge Gatera 6.500,00 6.500,00 
  

  

32621 62500 Mobiliari equipaments educatius 9.500,00 9.500,00 
  

  

32621 63200 Millores EMUMM 20.000,00 20.000,00 
  

  

17020 62300 Instal·lacions i equipament platja 20.000,00 20.000,00 
  

  

92030 64100 Aplicatius informàtics generals 20.000,00 20.000,00 
  

  

92030 64802 Quotes rènting ordinadors 23.800,00   
 

23.800,00   

16400 63300 Porta fèretres Cementiri 23.500,00 23.500,00 
  

  

92060 62500 Mobiliari dependències municipals 30.000,00 30.000,00 
  

  

33610 63200 Arranjament Mina Museu 45.000,00 45.000,00 
  

  

15320 60907 Connexió Carrer Cuba 60.000,00 60.000,00 
  

  

17100 60900 Parc Vallmora 100.000,00 100.000,00 
  

  

17100 61903 
Arranjament Jardins Lluis 
Companys 150.000,00 150.000,00 

  
  

15100 62100 Riera Sistres 150.000,00 150.000,00 
  

  

32321 63200 Millora equipaments educatius 150.000,00 150.000,00 
  

  

15320 60900 Urbanització carrer Abat Escarré 250.000,00 150.000,00 100.000,00 
 

  

16400 62200 Tanatori 450.000,00 450.000,00 
  

  

15320 61901 
Millora/conservac/rehabilitac vies 
públiques(voreres) 500.000,00 500.000,00 

  
  

15320 60902 
Urbanització carrer Roger de flor 
segona Fase 500.000,00 500.000,00 

  
  

      2.523.800,00 2.400.000,00 100.000,00 23.800,00 2.523.800,00 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Per tot l’exposa’t, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- Aprovar inicialment la modificació de l’Annex d’inversions de l’expedient del 
pressupost de l’exercici 2018 quedant de la següent manera: 
 

ANNEX INVERSIONS    FINANÇAMENT 

Pro. Eco. Descripció 
TOTAL 
INVERSIONS 

CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS 

RECURSOS 
PROPIS 

Préstec 
CCCL 
Diputació 

TOTAL 
INGRESSOS 

32621 62300 
Utillatge i instal·lacions 
equipaments educatius 1.500,00 

 
1.500,00 

 
  

92030 62600 Equips informàtics generals 3.000,00 
 

3.000,00 
 

  

31100 62300 desfibril·ladors 5.000,00 
 

5.000,00 
 

  

33300 62300 
utillatge i instal·lacions 
equipaments culturals 6.000,00 

 
6.000,00 

 
  

31100 62301 Utillatge Gatera 6.500,00 
 

6.500,00 
 

  

32621 62500 
Mobiliari equipaments 
educatius 9.500,00 

 
9.500,00 

 
  

32621 63200 Millores EMUMM 20.000,00 
  

20.000,00   

17020 62300 
Instal·lacions i equipament 
platja 20.000,00 

 
20.000,00 

 
  

92030 64100 
Aplicatius informàtics 
generals 20.000,00 

 
20.000,00 

 
  

92030 64802 Quotes rènting ordinadors 23.800,00 
 

23.800,00 
 

  

16400 63300 Porta fèretres Cementiri 23.500,00 
 

23.500,00 
 

  

92060 62500 
Mobiliari dependències 
municipals 30.000,00 

 
30.000,00 

 
  

33610 63200 Arranjament Mina Museu 45.000,00 
 

45.000,00 
 

  

15320 60907 Connexió Carrer Cuba 60.000,00 
 

60.000,00 
 

  

17100 60900 Parc Vallmora 100.000,00 
 

100.000,00 
 

  

17100 61903 
Arranjament Jardins Lluis 
Companys 150.000,00 

  
150.000,00   
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15100 62100 Riera Sistres 150.000,00 
 

150.000,00 
 

  

32321 63200 
Millora equipaments 
educatius 150.000,00 

 
150.000,00 

 
  

15320 60900 
Urbanització carrer Abat 
Escarré 250.000,00 100.000,00 150.000,00 

 
  

16400 62200 Tanatori 450.000,00 
 

450.000,00 
 

  

15320 61901 
Millora/conservac/rehabilitac 
vies públiques(voreres) 500.000,00 

 
500.000,00 

 
  

15320 60902 
Urbanització carrer Roger de 
flor segona Fase 500.000,00 

 
500.000,00 

 
  

      2.523.800,00 100.000,00 2.253.800,00 170.000,00 2.523.800,00 

 
Tercer.- Exposar al públic la modificació esmentada pel termini de quinze dies a la 

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

corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al 

portal de transparència.  

 
L’expedient es podrà consultar al departament d’Intervenció de l’Ajuntament del Masnou, 
situat a l’Edifici del carrer Roger de Flor 23, del Masnou, de dilluns a divendres de 8:30 a 
14:00 hores. 
 
Quart.- Disposar, que no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’exposició pública i d’audiència, l’aprovació inicial de la modificació de l’Annex 
d’inversions de l’expedient del pressupost de l’exercici 2018, quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior i es procedirà directament a la seva 
publicació.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna intervenció al respecte? Senyor De las Heras, té la paraula.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde, bona tarda a tothom. Bé, nosaltres vam votar en contra de 
pressupost i d’inversions; però un cop aprovat, doncs, aprovades estan. Llavors, aquesta 
modificació entenem que és lògica, aprofitem d’un superàvit ja certificat per l’Ajuntament, 
partida d’ell i la qüestió no és oposar-s’hi i pensem que és no posar pals a les rodes i tirar 
endavant unes inversions que, un cop determinades, són importants d’una forma o una 
altra per a l’Ajuntament i que es facin el més ràpidament possible. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Senyor Suñé, té la paraula. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, avui hem aprovat l’acta del Ple ordinari del passat 25 
de gener del 2018, quan es va aprovar el pressupost municipal. Rellegint-la hem pogut 
constatar la injustícia que es va cometre i la gens voluntat del Govern per fer les coses 
ben fetes o, si més no, més consensuades. Menystenint tota l’oposició, van retorçar les 
normes en el seu benefici, desvirtuant la democràcia municipal i incomplint els més 
elementals i fonamentals procediments administratius que ens hem dotat per a la correcta 
funció de l’Administració pública. Fets que podrien haver suposat la presumpta vulneració 
dels nostres drets constitucionals i estatutaris.  
 
Per al nostre grup, el 25 de gener de 2018 podrien haver estat comeses al plenari en 
detriment dels drets dels electes les següents infraccions a les normes. No atenció d’unes 
al·legacions, silenci administratiu sense transcórrer el termini corresponent, presentació 
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d’una proposta mancada de documentació i, per tant, nul·la de ple dret i anul·lació del vot 
de 10 regidors al Ple del Masnou. Situació davant la qual els socialistes hem reclamat 
l’emparament al Síndic de Greuges, que sabem que ha estat acceptat, que ja s’han posat 
en contacte amb vostès i que els ha demanat informació. 
 
Ara, el Govern, com si no hagués passat res, torna a presentar les inversions perquè, i 
llegeixo textualment: “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 existeix el crèdit suficient”, a veure, a les nostres al·legacions, ja els 
advertíem de manifesta insuficiència en els ingressos en relació amb les despeses 
pressupostades. Però en una interpretació del tot incorrecta van usurpar la capacitat 
perquè el plenari es manifestés.  
 
A la votació del pressupost, l’alcalde va declarar nuls els vots de les forces que van votar 
que no i va dir que quedava aprovat. Bé, el nostre Grup no se sent obligat a donar suport 
a una proposta de la qual vam ser injustament exclosos amb l’anul·lació dels nostres vots 
sabent, a més a més, que amb el nostre posicionament negatiu no impedim l’execució de 
cap dels projectes de l’Ajuntament, donat que aquests mantenen el criteri de finançament 
inicial amb què van ser concebuts pel Govern. Per tot, els informem que el nostre vot serà 
negatiu. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup votarà abstenció a aquesta proposta. I ho farà 
perquè, tot i que compartim que es destini part del superàvit a finançar inversions, tal com 
vàrem manifestar en el ple al qual s’ha referit abans el regidor Ernest Suñé, algunes de 
les actuacions previstes en la llista que s’acompanya la proposta no són compartides pel 
nostre Grup i d’aquí el nostre vot. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP? Senyor Miró. 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Sí, de normal la nostra actitud envers les modificacions pressupostàries sempre és 
d’abstenció. I no ho fem per desídia o per desinterès, ho fem com a crítica i perquè els 
pressupostos municipals no deixen de ser mai una intenció econòmica de les polítiques 
que cada govern preveu aplicar de manera més o menys encertada.  
 
Tenim dubtes dels diners destinats al tanatori, malgrat que creiem imprescindibles a les 
obres de millora i reforma per tal que les veïnes puguin gaudir de cerimònies laiques, 
volem saber què en serà de la seva gestió diària un cop haguem ampliat el servei. Tot i 
així, avui votarem a favor de l’aprovació inicial de la modificació de l’annex de les 
inversions i volem deixar clar que ho fem únicament per mantenir l’autonomia de les 
nostres escoles públiques pel que fa a la gestió dels seus menjadors escolars. Com ha 
explicat l’alcalde, l’aprovació inicial d’aquesta modificació permetrà adaptar les cuines de 
els escoles Marinada i Ocata a les exigències actuals permetent així que les AMPA 
puguin no només continuar sinó millorar els seus projectes de serveis de menjador que 
tenen engegats, no havent així de cedir a les pressions del Consell Comarcal per imposar 
les seves empreses, com són Serhs o poden ser també Serhs o Clece, que tenen unes 
polítiques bastant dubtoses. És per aquest motiu que avui votarem a favor. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de C’s, senyor Avilés? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde i bona nit. Bé, per anunciar que el grup de C’s hi votarà en 
contra. Bàsicament, jo crec que no cal recordar els episodis viscuts a l’hora d’aprovar el 
pressupost i l’enèrgica oposició que va hi mostrar aquest Grup, no només a la forma de 
portar-los a aprovació sinó també del seu contingut. I que cap de les esmenes o 
propostes que va presentar el nostre Grup pel pressupost va ser ni tan sols, diríem, 
interessada encara que sigui parcialment per l’Equip de Govern. Tot i el que creiem, eren 
bones per a la totalitat del municipi. Per tant, òbviament, doncs, i tenint en compte que 
totes les inversions que sorgeixin de fer s’hauran de fer i s’hauran de fer i la possibilitat de 
fer-les es tindran, entenem, que no entorpim el desenvolupament d’aquestes inversions, 
un vot en contra no significarà, doncs, no poder-se fer la majoria de les qüestions que 
estan previstes. En qualsevol cas, si hi havia alguna que era molt urgent o més urgent o 
tal, doncs, es podria plantejar una modificació individual i no tant una modificació tant 
global que fa que el nostre Grup s’hagi de posicionar en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del PDeCAT, senyor Garcia? 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, bona nit a tothom. Per anunciar també el nostre vot contrari a aquesta proposta. 
Nosaltres ja vam manifestar en el seu dia que hi havia inversions que no compartíem, tant 
és així que duran la tramitació del pressupost ja vam presentar algunes esmenes que no 
van prosperar, tot sigui dit. Perquè. en absència d’un regidor del nostre Grup municipal, 
l’ús del vot de qualitat per part de l’alcalde va impedir que aquestes modificacions 
pressupostàries avancessin.  
 
Volia dir també, com s’ha dit anteriorment, que els nostres vots van ser declarats nuls en 
contra d’allò que estableix la legislació vigent, diguin el diguin alguns. Insistim en què es 
va fer una mala interpretació, que qualsevol que sàpiga llegir sabrà que aquells vots nuls 
no ho havien d’haver estat.  
 
Per últim, volia dir també que, com s’ha dit anteriorment, creiem que aquest vot contrari 
no impedeix les obres i, de fet, ho vam qüestionar perquè també suposo que algú en farà 
d’això una arma, volem qüestionar que, tot i aprovant avui aquesta modificació, les obres 
es puguin portar a terme aquest estiu. Si no vaig errat, un cop aprovada la modificació, 
aquesta modificació s’hauria d’exposar al públic durant el termini de 15 dies, si no vaig 
errat, en els quals es poden presentar o no al·legacions. Donem per fet que no hi hagi 
al·legacions i que tot va rodat, un cop tenim el pressupost aprovat, hem de posar en 
marxa la licitació de les obres, però abans de fer les obres, ai amics, s’han de fer els 
projectes. Per tant, entenem que s’hauran de licitar els projectes, s’haurà de convocar 
algú, se’ls haurà de convidar, hauran de redactar-los... ja sabem que alguns són molt 
eficients però com a mínim un parell de mesos per a redactar el projecte. Un cop redactat 
el projecte, l’arquitecte municipal haurà de revisar aquests projectes 15 dies, aprovació 
per Junta de Govern. Un cop aprovat el projecte, a menys que els projectes els redactin 
aquí a la casa, cosa que els terminis podrien canviar, haurem de licitar, llavors, les obres. 
Demanem també pressupostos, tres contractistes, contractes menors, estudiem, es 
constitueix la mesa i, finalment, es liciten les obres i el constructor té un període d’un mes 
per iniciar les obres.  
 
Senyors, creiem que aquest calendari no és gaire real. Tenim experiència en obres amb 
contractes menors i en cap cas s’han fet amb aquests terminis que vostès ens plantegen. 
Altra cosa seria que es poguessin posar en marxa mecanismes d’urgència o emergència, 
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com s’ha intentat altres vegades en aquest Ajuntament per casos similars, per fer obres 
que afectaven les escoles i que es va considerar que el funcionament o no de l’escola no 
era un motiu d’urgència o emergència sinó que era un motiu de previsió. Per tant, creiem 
que aquí la urgència o l’emergència tampoc no seria de rebut. Per tant, i tal com ja hem 
dit, després d’anul·lar els nostres vots en el pressupost, després que les nostres esmenes 
no fossin aprovades pel vot de qualitat de l’alcalde i després de tantes altres coses no 
podem donar suport avui a aquesta proposta. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també vam ser crítics en aquell ple amb l’actuació de 
l’Alcaldia i vàrem demanar que això no es tornés a repetir i, a més a més, vàrem demanar 
i reiterem la demanda que es fes un informe per saber si s’havia actuat tal com la norma 
preveia. Hem dit abans que el nostre vot seria d’abstenció, però escoltades les 
intervencions i els posicionaments de vot dels grups que han intervingut, nosaltres, que 
posem per damunt els interessos del municipi davant els interessos del nostre Grup 
municipal i no volem ser causants o corresponsables de l’endarreriment en la realització 
d’obres que sí que compartim, com les que es referia abans el regidor de la CUP que fan 
referència a les escoles públiques, canviarem el sentit de vot que havíem anunciat i 
votarem a favor de la proposta. Gràcies 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si em permeten, només sense ànim d’entrar... sí, senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, més que res perquè he vist i sentit el que ha fet el company, nosaltres també canviem 
el sentit del vot i també hi votarem a favor, perquè així sigui una unanimitat i tothom pugui 
dir que som fantàstics. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs li agraeixo, senyor Suñé. Només, si em permeten una petita precisió, és que, 
evidentment no entraré en un debat que ja vam fer, que hi ha els informes jurídics 
corresponents de com es van produir tot aquell debat. I dir que, evidentment, els 
projectes aquests, senyor Garcia, ja s’estan fent. Per tant, ja s’està en aquests moments, 
aquests projectes estan en marxa i el temps que vostè ha esmentat no és el que 
s’adequarà en aquests projectes degut dels imports que estem parlant. Per tant, no serà 
el mateix calendari que vostè ha explicitat. D’acord? Doncs, si els sembla passem a... 
senyor Garcia. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, per al·lusions entenc, llavors, que aquests projectes que s’estan redactant els deu 
estar redactant personal de la casa? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs no.  
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Ah no? doncs ens agradarà veure l’expedient, donat que no ens agradaria conèixer que 
s’han iniciat uns projectes sense que hi hagués la consignació econòmica pertinent. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Evidentment. Moltes gràcies. Doncs ja els informarem d’aquests expedients que estan 
correctament fets i, evidentment, s’han demanat tres pressupostos a diferents arquitectes 
i el que va presentar la millor proposta, doncs, és el que està redactant, evidentment. 
L’Ajuntament té partides per encarregar projecte i obres i així s’està fent. D’acord, senyor 
Garcia.  
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Per aclarir. si em pot indicar a quina Junta de Govern és va aprovar l’adjudicació 
d’aquesta redacció del projecte? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ho buscarem. Moltes gràcies. Doncs passem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor i 8 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i C’s (3 regidors) hi voten en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Em reitero. En detriment dels vots de tothom del que la setmana que ve mateix ens 
posarem a parlar ja per complementar el pressupost, esperem que sigui reeditat ja el 
tema de l’aplicació del superàvit, i ens posarem a parlar amb tots els grups municipals per 
tal de millorar la proposta d’inversions, modificar el que sigui convenient modificar i també 
incorporar allò que ens permeti el superàvit per millorar les inversions per l’any que ve. 
Moltes gràcies. 
 
8. Expedient d'imposició i ordenació de contribucions especials per obres 
d'urbanització del carrer de Silveri Fàbregas (tram comprès entre l'avinguda de Pau 
Casals i la prolongació del passeig de Roman Fabra) 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Gràcies, senyor alcalde. Explicar que aquest expedient de contribucions especials fa 
referència a les obres a executar per tal d’urbanitzar el tram inicial del carrer Silveri 
Fàbregas segons un projecte que la Junta de Govern Local va aprovar el passat 23 de 
novembre. Aquest acord va ser o esdevingué definitiu aquest 7 de febrer al no produir-se 
reclamacions o al·legacions durant el termini d’exposició pública.  
 
Voldria fer dues consideracions. La primera és que es tracta d’una actuació que respon a 
una demanada veïnal. Al setembre de 2016 es va fer una reunió amb els veïns 
interessats. Tots els propietaris van estar informats dels costos aproximats d’urbanització 
i dels imports aproximats que cadascú hauria d’assumir. Per unanimitat es va expressar 
la voluntat de tirar endavant l’actuació, moment en què l’Ajuntament es va posar en 
marxa. La segona consideració és explicar que, d’acord amb aquest expedient, els veïns 
pagaran pràcticament tota la urbanització i es repartiran el total proporcionalment a la 
façana de cadascú. Volia aclarir també que, certament, la llei permet un ventall de 
possibilitats a l’hora de fixar aquests criteris. En aquest cas, com ja es va informar els 
veïns, es manté el criteri de casos precedents i que fins al dia d’avui l’Ajuntament ha anat 
aplicant. Per tant, proposo al Ple l’adopció dels següents acords. 
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La proposta literalment diu el següent: 
 
Antecedents: 
 
1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària de data 
23 de novembre de 2017, va aprovar el projecte d’obres ordinàries per a la urbanització 
del carrer de Silveri Fàbregas del Masnou (tram comprès entre l’avinguda de Pau Casals i 
la prolongació del passeig de Roman Fabra), amb un pressupost d’execució per contracte 
de 53.678,74 euros, IVA exclòs. 
 
Aquest acord esdevingué definitiu i es va publicar mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 7 de febrer de 2018, atès que no es van produir 
reclamacions o al·legacions durant el termini d’exposició pública.  
 
2. Per decret de l’Alcalde, de data 26 de febrer de 2018, es va resoldre iniciar 
l’expedient de contribucions especials i demanar els informes corresponents. 
 
3.  El 13 de març de 2018, l’arquitecte municipal informa del següent, que es transcriu 
literalment: 
 
“La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió ordinària, de data 23 de novembre 
de 2017, va aprovar el projecte d’obres per la urbanització del carrer de Silveri Fàbregas 
del Masnou, tram comprès entre l’avinguda de Pau Casals i el passeig de Roman Fabra, 
amb un pressupost total d’execució per contracte de 53.678,74 euros, IVA exclòs. 
 
Tal i com figura al projecte aprovat, el carrer objecte de les obres d’urbanització, tot i 
disposar de tots els serveis que corresponen a una zona urbana totalment consolidada 
com són xarxa d’aigua i electricitat, clavegueram i enllumenat públic, gas, telefonia fixa i 
mòbil i de telecomunicacions, així com senyalització vertical i horitzontal, no està 
urbanitzat, essent a dia d’avui un carrer de sorra, essent necessària la seva urbanització. 
 
L’objecte del projecte és la definició geomètrica, tant en planta com en alçat, de la nova 
ordenació del carrer i la valoració de les obres necessàries. L’actuació ve motivada per la 
necessitat de procedir a la pavimentació del carrer, la qual contempla totes les obres 
auxiliars necessàries com són la pavimentació de voreres, reubicació dels guals per a 
vianants, instal·lació de punts de llum, un nou col·lector, plantació d’arbres amb sistema 
de reg per degoteig i col·locació d’escocells per l’arbrat proposat, així com també 
senyalització vertical i horitzontal de tota la calçada. 
 
Aquestes obres suposaran un benefici o augment de valor dels béns immobles dels 
particulars ubicats en aquest carrer. 
 
Cal tenir en compte que en totes les obres i serveis de caràcter públic concorren, per 
regla general, l’interès general i el benefici particular, representat aquest últim per el 
major grau de possibilitat d’usar i gaudir de les infraestructures realitzades per part 
d’aquells ciutadans que viuen o realitzen la seva activitat en les proximitats on es realitza 
l’obra o s’estableix el servei o bé en el augment de valor de les propietats. 
 
Així mateix, la idea del benefici especial es troba relacionada amb l’execució d’obres que 
afecten d’una manera concreta, directa i especial a determinades persones, com esdevé 
quan es pavimenta o es fa la vorera d’un específic i concret carrer, però entenent que 
sembla s’hagi de pretendre un interès comú o general, de manera que les obres generin 
un benefici especial predominant, que es va difuminant progressivament a les zones més 
properes, fins arribar i expandir-se i identificar-se com benefici comú o general a tots els 
propietaris dels immobles. 
 
Sempre, s’ha de distingir entre la simple reparació per deterioració de la renovació, 
ampliació o millora que sí constitueixen una inversió. 
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Es prendrà per a la determinació de la base imposable, d’acord amb el projecte 
d’urbanització aprovat, les dades següents: 
 

a) Import dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, de plans 
i de programes tècnics: 

Redacció projecte  ...................................................  3.500,00 euros 
Direcció facultativa i control de qualitat ....................  1.500,00 euros 
21% IVA ...................................................................  1.050,00 euros 

 
b) Import de les obres a realitzar: 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL ..................  44.267,85 euros 
13% Despeses Generals .........................................  5.754,82 euros 
6% Benefici Industrial ..............................................  2.656,07 euros 
21% IVA ...................................................................  11.062,54 euros 

 
c) Valor dels terrenys a ocupar permanentment .............  no es preveu 
 
d) Indemnitzacions .........................................................  no es preveu 
 
e) Interès del capital invertit en les obres  ......................  no s’imputa 
 
COST TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 69.791,28 euros 

 
D’acord amb la voluntat de l’equip de govern i tenint en compte les característiques 
tècniques i urbanístiques de la zona, es creu adient que el repartiment triat per imputar la 
base imposable de les contribucions especials d’entre els que preveu la Llei sigui el de 
metres lineals de façana de l’immoble. 
 
D’acord amb els mesuraments realitzats pels serveis tècnics municipals, seguidament es 
relacionen les finques incloses en el tram de carrer objecte de les obres d’urbanització, 
així com els metres lineals de les façanes: 
 

carrer Silveri Fàbregas, 2     10,30 ml de façana 
carrer Silveri Fàbregas, 4     7,90 ml de façana 
carrer Silveri Fàbregas, 6     19,70 ml de façana 
carrer Pau Casals, 4 - 6 (3 habitatges)   11,65 ml de façana 
carrer Silveri Fàbregas, 1 - 3     24,70 ml de façana 
carrer Pau Casals, 2      16,25 ml de façana 
plaça d’Espanya, 2      3,09 ml de façana 
TOTAL       93,59 ml de façana 

 
Com a conclusió, manifestar que les obres projectades signifiquen unes millores 
necessàries amb una aplicació directa i total als interessats i generen una major dotació, 
més idònia per un major servei als interessats, que es distingeix d’una simple millora, 
entesa aquesta com a despesa útil sobre un servei anterior, i l’ampliació, com a qualsevol 
extensió d’alguna cosa anterior. 
 
Aquestes obres no poden ser qualificades de simples millores, en el sentit d’una despesa 
útil sobre un servei anterior, sinó que s’han de conceptuar com una autèntica ampliació 
del servei, tant quantitativament com qualitativament, factors que determinen que 
indubtablement es genera un benefici o un augment de valor dels béns dels subjectes 
passius afectats per les obres d’urbanització.” 
 
4. El 14 de març de 2018, el secretari i l’interventor, emeten el següent informe jurídic i 
econòmic, que es transcriu literalment: 
 
“1. Fonaments de dret. 

 
1.1. Fet imposable: 
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D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, en endavant TRLRHL, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions 
especials per a la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació dels serveis 
públics municipals definits a l’article 29, sempre que es produeixi un benefici o augment 
de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de 
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. 
 
L’obra per a la urbanització del carrer de Silveri Fàbregas del Masnou (tram comprès 
entre l’avinguda de Pau Casals i el passeig de Roman Fabra), té aquesta consideració. 
L’article 34.2 del text refós del TRLRHL, preveu que l’acord relatiu a la realització d’una 
obra, si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no es podrà executar fins que 
se n’aprovi la imposició i ordenació concreta. 
 
1.2. Subjectes passius: 
Son subjectes passius de les contribucions especials que s’imposin, ordenin i apliquin les 
persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, especialment beneficiades per la 
realització de les obres o per l’establiment o ampliació dels serveis municipals que 
originin la obligació de contribuir, havent de tenir en compte els beneficis fiscals que les 
lleis i els Tractats Internacionals concedeixin a aquests subjectes passius a efectes de 
determinació de les quotes que en cap cas podran ser distribuïts entre els demés 
contribuents. 
 
Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2. del TRLRHL, tenen la 
consideració de subjectes passius com a persones beneficiades: 
 

a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o ampliació 
de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests béns.  

 
1.3. Base imposable: 
Per atendre el cost d’aquesta obra existeix consignació suficient a la partida 
pressupostària UB 15320 60906 - urbanització carrer Silveri Fàbregas. 
 
La base imposable, (article 31.1 TRLRHL), serà com a màxim l’equivalent al 90% del cost 
que l’Ajuntament suporta per la realització de l’obra i correspon al Ple de la Corporació la 
fixació del percentatge a repartir entre els subjectes passius. 
 
Existeix una resolució a favor de l’Ajuntament del Masnou, per sentència del jutjat número 
9 de Barcelona del dia 29 de febrer de 2008, sobre altres contribucions especials i en 
concret sobre el percentatge aplicat, entenent que aplicar el 90% en casos com aquest en 
què el benefici especial dels interessats és tan evident, molt per sobre de la resta de la 
població, i per tant obvia el requisits formal de provar que és notori i acceptable de forma 
general. 
 
La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’article 31.2 del 
TRLRHL, tenint el cost total pressupostat el caràcter de simple previsió, ja que si el cost 
real és major o menor que el previst, s’ha de prendre, el real a efectes de càlcul de les 
quotes corresponents. 
 
Als efectes de determinar la base imposable, s’entendrà per cost suportat per l’entitat la 
quantia que resulti de restar a la xifra del cost total l’import de les subvencions o auxilis 
que l’entitat local obtingui de l’Estat o de qualsevol altra persona, o entitat pública o 
privada. 
 
Per a l'execució d’aquestes obres ordinàries no s'han atorgat a l'Ajuntament subvencions 
ni auxilis de cap mena per part de persones o entitats públiques o privades. 
 
Tal i com figura el projecte bàsic d’urbanització i l’informe tècnic de l’arquitecte municipal 
de data 13 de març de 2018, es prendrà per a la determinació de la base imposable 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2018000005  15 de març de 2018 

 

28 

l’import de 69.791,28 euros, essent aquest el cost total del pressupost per contracte, i que 
té caràcter de mera previsió, i en conseqüència, si el cost efectiu fos major o menor, es 
rectificarà l'import de les quotes individuals als subjectes passius. 
 
1.4. Quota: 
Per a la determinació de la quota es tindrà en compte el que determina l’article 32.1, del 
TRLRHL, que disposa que la base imposable de les contribucions especials es repartirà 
entre els subjectes passius, tenint en compte la classe i naturalesa de les obres, i amb 
caràcter general, s’han d’aplicar conjuntament o separadament com a mòduls de 
repartiment: 
 

- els metres lineals de façana de l’immoble. 

- la superfície dels immobles. 

- el volum d’edificabilitat dels immobles. 

- el valor cadastral de l’immoble assignat per l’IBI. 
 
1.5. Meritació: 
L’article 33 del TRLRHL, preveu que les contribucions especials s’han de meritar en el 
moment en què les obres s’executin o el servei s’hagi començat a prestar. Si les obres es 
fraccionen, la meritació és produirà per a cadascun dels subjectes passius des que s’han 
executat, les corresponents a cada tram o fracció de l’obra. 
 
Quan l’Ajuntament aprovi l’acord concret d’imposició i ordenació, pot exigir per avançat el 
pagament de les contribucions especials en funció de l’import del cost previst per l’any 
següent. 
 
Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació del 
servei, s’han d’assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades 
definitives, girant les liquidacions procedents i compensant com entrega a compte els 
pagaments anticipats que s’hagin efectuat. 
 
Tal assenyalament definitiu es realitzarà pels òrgans competents de l’entitat impositora 
ajustant-se a les normes de l’acord concret d’ordenació del tribut per l’obra o servei de 
que es tracti. 
 
Si els pagaments anticipats hagueren estat efectuats per persones que no tenen la 
condició de subjectes passius en la data de meritació del tribut o be excedissin de la 
quota individual definitiva que els hi correspongui, l’ajuntament practicarà d’ofici la 
pertinent devolució. 
 
1.6. Procediment i competència: 
De conformitat amb els articles 15.1 i 34.1 i 3 del TRLRHL, l'exacció d'aquest tribut 
requereix l’adopció prèvia de l'acord provisional d'imposició i de l'acord d'ordenació, 
d’inexcusable adopció aquest últim. 
 
Per un principi d’eficàcia i economia dels acords, aquests es poden adoptar 
conjuntament. 
 
Aquests acords han de contenir: 

- Justificació que les obres beneficien especialment a determinades persones. 
- Justificació del percentatge de repartiment. 
- Referència a l’acord de realització de les obres. 
- Cost previst de realització de les obres i serveis. 
- Base imposable. 
- Relació de subjectes passius. 
- Fixació dels criteris de repartiment. 
- Determinació de les quotes singulars. 
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L’acord provisional d’imposició i ordenació s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb el 
vot favorable de la majoria simple del nombre legal dels seus membres, es a dir més vots 
afirmatius que negatius, de conformitat amb els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985 de Bases 
de Règim Local i 47.1 de la Llei 11/1999, de modificació d’aquesta Llei.  
 
Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a informació pública al tauler d’anuncis de la 
corporació durant trenta dies, com a mínim, dins dels quals els interessats poden 
examinar l’expedient i presentar les reclamacions oportunes. A més, en tot cas, es 
publicarà l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari 
dels de major difusió de la província.  
 
Segons el que preveuen els articles 36.2 i 37 del text refós del TRLRHL, durant aquest 
termini d’exposició el públic, els propietaris o titulars afectats, sempre que representin al 
menys, els dos terços de les quotes que s’hagin de satisfer, i per acord en majoria 
absoluta, es poden constituir en Associació administrativa de contribuents. 
 
Si no es produeixen reclamacions, aquests acords es consideraran aprovats 
definitivament, sense necessitat d’acord plenari, el qual es publicarà en el BOPB i contra 
el qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu. 
 
Si es formulen reclamacions en l’acord d’imposició i ordenació, s’hauran de resoldre i fer 
l’aprovació definitiva pel Ple. Mitjançant edicte en el BOP es publicarà l’acord i es 
notificarà als que van efectuar reclamacions, podent interposar en el seu cas el 
corresponent recurs contenciós administratiu.  
 
L’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a definitiu, s’haurà de publicar en 
el butlletí oficial de la Província, sense que entri en vigor fins que no s’hagi portat a terme 
la publicació. (article 17.4 del TRLRHL) 
 
De conformitat amb l’article 34.4 del text refós del TRLRHL, una vegada adoptat l’acord 
concret d’ordenació i determinades les quotes a satisfer, aquestes es notificaran 
individualment, a cada subjecte passiu si aquest o el seu domicili fossin coneguts i, en el 
seu defecte, per edictes, els interessats podran formular recurs de reposició davant 
l’Ajuntament que podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el 
percentatge del cost que han de satisfer o les quotes assignades. 
 
Aquesta notificació constitueix una garantía per a la defensa del contribuent i per això 
sempre ha de tenir lloc, independentment de que la quota encara no sigui exigible, doncs 
la liquidació practicada no ho serà fins que es produeixi la seva meritació, es a dir, fins 
que les obres no hagin finalitzat o s’iniciï la prestació del servei. 
 
La notificació de la liquidació definitiva haurà de contenir els extrems relacionats en 
l’article 102.2. de la llei General Tributària, i els que figuren a l’apartat e), relatius al lloc, 
termini i forma en que s’hagi de satisfer el deute tributari. 
 
Aquestes liquidacions definitives podran ser aprovades per resolució de l’Alcalde, doncs 
es tracte d’actes de gestió tributària. (article 9.1 de l’ordenança general de gestió, 
liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipal) 
 
En qualsevol cas, l’acord relatiu a la realització de l’obra, que s’hagi de costejar 
mitjançant contribucions especials, no es podrà executar, i en conseqüència no es podran 
començar les obres, fins que no s’hagi aprovat definitivament la ordenació concreta de les 
contribucions especials i s’hagi també notificat individualment la quota a cada subjecte 
passiu. 
 
1.7. Caràcter finalista: 
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a 
pagar les despeses de l’actuació d’urbanització.  
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1.8. Remissió normativa: 
En tot allò no previst en l’acord d’ordenació concret per aquestes contribucions especials, 
regirà l'Ordenança General de Contribucions Especials. 
 

2. Conclusions: 
 
2.1. Per a les obres ordinàries per a la urbanització del carrer de Silveri Fàbregas del 
Masnou (tram comprès entre l’avinguda de Pau Casals i el passeig de Roman 
Fabra), és procedent exigir contribucions especials, perquè s’inclouen en les obres i 
serveis públics locals enumerades en l’article 29 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
En tot cas l’acord relatiu a la realització de l’obra, si s’ha de finançar mitjançant 
contribucions especials, no es pot executar fins que se n’aprovi la imposició i l’ordenació 
definitiva, on s’ha de determinar el cost previst, la quantitat a repartir entre els beneficiaris 
i els criteris de repartiment. 
 
2.2. El criteri de repartiment s’ha d’ajustar al previst en l’article 32.1 a) del text refós de 
la LHL, i que es consideri més adient per la naturalesa de l'obra i les característiques dels 
immobles. 
 
2.3. La base imposable serà, com a màxim de 62.812,15 euros, que no supera el límit 
exigit per la llei, i que correspon al 90%, del cost total de 69.791,28 euros, que 
l’Ajuntament suporta per la realització d’aquesta obra. 
 
2.4. Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d’imposició i ordenació 
pel Ple de la Corporació, que s’ha d’adoptar per majoria simple dels membres presents. 
 
2.5. Quan s’hagi adoptat, l’acord provisional se sotmetrà a informació pública al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis d’aquesta corporació durant 
trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que considerin oportunes. 
 
Així mateix es publicarà l’anunci d’exposició en un diari dels de major difusió de la 
província. 
 
També durant aquest termini, els propietaris o titulars afectats per aquestes obres podran 
constituir l’Associació Administrativa de Contribuents. (Article 36.2 i 37 del TRLRHL) 
 
2.6. Si no es produeixen reclamacions, l’acord inicial esdevé definitiu, sense necessitat 
d’un nou acord plenari. 
 
2.7. En cas que es produeixin al·legacions, aquestes s’hauran de resoldre i aprovar 
definitivament pel Ple de la corporació, els acords d’imposició i ordenació de les 
contribucions especials.  
 
2.8. Contra l’acord definitiu, que s’haurà de publicar en el BOPB, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu. 
 
2.9. Una vegada adoptat definitivament l’acord concret d’ordenació de les 
contribucions especials i determinades les quotes a satisfer, es notificarà individualment a 
cada subjecte passiu.  
 
Contra aquest acord, es podrà formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que 
podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost 
que han de satisfer o les quotes assignades. 
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2.10. En qualsevol cas, les obres no podran començar fins que no existeixi l’acord 
definitiu d’ordenació de les contribucions especials i s’hagi notificat la quota, 
individualment a cada subjecte passiu. 
 
2.11. Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la 
prestació del servei, s’han d’assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes 
individualitzades definitives, girant les liquidacions procedents i compensant com entrega 
a compte els pagaments anticipats que s’hagin efectuat.” 
 
Fonaments de dret: 
1. D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 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 
(LRHL), l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per realitzar les obres 
esmentades, quan es produeix un benefici o augment de valor en els béns dels 
particulars. 
 
2. Els articles 15.1 i 34.1 i 3 del RDL 2/2004 TRLRHL, estableixen que correspon a les 
entitats locals acordar la imposició i ordenació dels seus tributs.  
 
Així mateix l’apartat 2 d’aquest article, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra, 
no es podrà executar fins que se n’aprovi la imposició i ordenació concreta, on s’ha de 
determinar el cost previst, la quantitat a repartir entre els beneficiaris i els criteris de 
repartiment. 
 
En l’exercici de les competències conferides, proposo al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- IMPOSAR contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obres 
d’urbanització del carrer de Silveri Fàbregas del Masnou (tram comprès entre l’avinguda 
de Pau Casals i la prolongació del passeig de Roman Fabra), l’establiment i exigència de 
les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles 
afectats per les obres. 
 
Segon.- ORDENAR el tribut concret d’acord amb les següents determinacions: 
 

1. Cost total previst de les obres per import de 69.791,28 euros. 
 
2. Cost que suporta l’Ajuntament per import de 6.979,13 euros. 

 
3. Cost a finançar mitjançant contribucions especials:  

 
Es fixa la quantitat que s’ha de repartir els beneficiaris en 62.812,15 euros 
corresponents al 90% del cost total de l’obra. 
 
Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l'obra, si el 
cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre aquest cost a 
efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han 
de girar les liquidacions que siguin necessàries. 

 
4. Criteris de repartiment: Metres lineals de façana. 

Tenint en compte l’obra que s’ha d’executar i les característiques tècniques 
urbanístiques de la zona es considera més adequat per a l’equitatiu repartiment, 
del cost de l’obra o servei, entre els contribuents afectats aplicar com a mòdul de 
repartiment de la base imposable. 

 
Tercer.- APROVAR la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten 
d’aplicar a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, 
segons consta en el document annex (Relació de subjectes passius). 
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Quart.- PUBLICAR al BOPB i EXPOSAR l’anunci el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
durant el termini de trenta dies hàbils, en el que les persones interessades podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.  
Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats es podran 
constituir en associació administrativa de contribuents. 
 
Cinquè.- PUBLICAR al BOPB l’acord definitiu. 
 
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, abans d’aprovar 
definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials. 
 
Sisè.- NOTIFICAR individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si 
és conegut, i si no, mitjançant edictes.  
 
Els interessats podran formular recurs de reposició davant l’ajuntament, que podrà versar 
sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que hauran 
de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades. 
 
Setè.- APROVAR els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades 
definitives, girant les liquidacions que procedeixin i compensant com entrega a compte els 
pagaments que s’hagin efectuat, una vegada finalitzada la realització total o parcial de les 
obres, o iniciada la prestació del servei.   
 
Vuitè.- APLICAR l’Ordenança fiscal general de contribucions especials en tot allò que 
no es preveu en aquest acord.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Plana. Alguna intervenció al respecte? Senyor De las Heras, té la 
paraula.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, anunciar que estem a favor que es facin aquestes obres d’urbanització i també 
aprofitaríem per preguntar-li al senyor regidor quants carrers ens queden encara al 
Masnou per asfaltar i en quin estat estarien. Igual que amb aquest s’ha pogut aconseguir 
un consens amb els veïns i treure-ho endavant, seria bo fer un plantejament per mirar 
d’acabar d’enllestir el municipi, ara que ja estem a la fase final, després de molts i molts 
anys de carrers sense asfaltar. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també votarem a favor de la proposta perquè, com 
s’ha explicat, compta amb el vist i plau del veïnat afectat i també perquè la urbanització 
d’aquest tram de carrer dignificarà els voltants de l’edifici Centre, on estan ubicats 
importants equipaments municipals com ara la Biblioteca i el Museu. 
 
A més, volem recordar que la proposta inicial ha estat modificada per corregir un error 
detectat pel nostre Grup municipal i que significarà per a l’Ajuntament un estalvi superior 
als 4.500 €, ja que a la proposta es preveia destinar 1.000 € a cobrir les despeses 
relatives al “Control de qualitat” quan, en realitat, haurien de ser 6.050 € destinats a pagar 
els costos de la “Redacció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat i salut, 
redacció del programa de control de qualitat, direcció de l’obra i coordinació de seguretat i 
salut. Gràcies. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyor Garcia, endavant. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, nosaltres en tot cas per aclarir que el que avui aprovem no és el projecte sinó que són 
les contribucions especials i el que seria el mateix és com es fa front al pagament 
d’aquesta obra. Nosaltres, en comissió informativa, vam fer dues peticions, vam 
preguntar dues coses. Una era que ensenyessin el projecte al qual ha de repercutir 
aquest cost, que ens va ser lliurat el dilluns, dimarts i l’altra qüestió feia referència a com 
es fa el repartiment de despeses entre els veïns. En el mateix informe del secretari, 
s’estableix que aquestes despeses es poden repartir en funció de diversos paràmetres, 
com és el front de parcel·la, la superfície que té cadascuna de les parcel·les que formen 
part d’aquest carrer, l’edificabilitat o altres. Val a dir que aquí hi ha parcel·les que tenen 
davant el carrer que ara asfaltem i tenen front a un altre carrer, Pau Casals, que ja està 
asfaltat i que en el seu dia també deurien fer front a contribucions especials. Nosaltres, el 
que vam preguntar en comissió informativa i que a dia d’avui no se’ns ha respost, és si el 
criteri que es va utilitzar l’altra vegada és el mateix que el que s’utilitza ara. És a dir, si els 
veïns només van pagar en funció de la seva façana o si, en aquell moment, es va pagar 
en funció de la parcel·la, en funció de l’edificabilitat i en funció d’altres paràmetre o 
ponderant totes aquestes variables. Donat que no se’ns ha donat resposta a aquesta 
pregunta, doncs vist el d’abans, no sé si anunciar el meu vot o només dir que no serà 
favorable.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Plana, té la paraula. 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Quant a la primera pregunta, quants carrers, ara no ho sé, 
però jo crec que si no recordo malament estaven entre 10 i 15. Per tant, no ho sabria dir 
ara si són 12-13, però d’aquest ordre més o menys aniria, entre 10 i 15. Amb la qual cosa 
l’altre, els criteris, bé, jo sí que ho he dit, potser no ho he dit prou clar aquí, però he dit 
que dels possibles criteris que s’havien, que es podien i crec que ho he dit així, que és 
podien agafar, el que es va optar per agafar és el que tradicionalment o històricament 
s’ha fet aquí. Jo crec que, ara ho dic de memòria, però dels últims 21 expedients que ho 
vaig preguntar a rendes, em van dir que d’aquests 21, 20 havien sigut el criteri de façanes 
i un que no ho havia estat és perquè pròpiament no era la urbanització de tot el carrer 
sinó que feia referència a un enllumenat. Per tant, és veritat que hi ha molts criteris, el 
que s’aplica aquí és el que s’ha continuat aplicant aquí, és el que sempre s’ha aplicat. I, a 
més a més, em sembla, tot i que jo també entenc que les quantitats a pagar surten, són 
importants, però entenc que canviar el sistema sobretot el de càrregues, el de 90 % que 
paguen els propietaris respecte al 10 % que paga l’Ajuntament, crearia una sèrie de 
greuges. Igualment, és veritat que aplicant un criteri o altre, el de superfície i el de façana 
i el de tal, és veritat que la quantitat a pagar d’un veí o de l’altre, alguns puja i d’altres 
baixa. Per tant, la manera, jo crec, que més justa és seguir aplicant els mateixos 
paràmetres que s’han fet des de fa molts anys i així no creem cap greuge als veïns en 
cada cas. Res més. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla passem a la votació del punt. 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 7 vots d’abstenció.  
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Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidors), 
ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i PSC-CP (2 regidors) s’abstenen. 
 
9. Modificació del responsable del contracte de gestió indirecta, en règim de 
concessió, del servei d’escola municipal de música 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. El 18 de juliol de 2013, el Ple de l’Ajuntament va 
adjudicar el contracte de gestió indirecta, en règim de concessió, de l’Escola Municipal de 
Música del Masnou a favor de l’empresa MUSICOP, SCCL. En el plec de clàusules 
administratives es designava com a responsable del contracte el tècnic d’ensenyament de 
l’Ajuntament. El 24 de gener, el tècnic d’ensenyament ha comunicat a l’Ajuntament que 
existeix un conflicte d’interès respecte a la relació en aquest contracte. A la vista d’aquesta 
situació, es considera adient, doncs, canviar el contracte en el sentit de designar un nou 
responsable del contracte. Vist l’informe de secretaria on s’indica que aquesta modificació 
no suposa cap alteració de les condicions essencials del contracte i vist el dictamen 
favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
següents acords.  
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“ 

- En data 18 de juliol de 2013, el Ple de l’Ajuntament va adjudicar el contracte de 
gestió indirecta, en règim de concessió, del servei d’escola municipal de música 
del Masnou a favor de MUSICOP, SCCL., amb una durada de 6 cursos escolars, 
de setembre a juny (curs 2013-2014, curs 2014-2015, curs 2015-2016, curs 2016-
2017, curs 2017-2018, curs 2018-2019). 
 

- En la clàusula trentena del plec de clàusules administratives particulars d’aquest 
contracte, aprovat per acord del Ple en sessió de data 16 de maig de 2013, es 
designa com a responsable del contracte el tècnic d’ensenyament de 
l’Ajuntament. En termes similars es recull el mateix en la clàusula sisena del 
contracte administratiu formalitzat amb l’adjudicatària en data 24 de juliol de 2013, 
i en l’apartat quart de la clàusula novena del plec de prescripcions tècniques.  
 

- En data 24 de gener de 2018, el Sr. (.../...), tècnic d’ensenyament, ha comunicat a 
l’Ajuntament l’existència d’un conflicte d’interès en relació al contracte de gestió 
indirecta, en règim de concessió, del servei d’escola municipal de música del qual 
n’és el responsable. 
 

- A la vista d’aquesta situació es considera adient modificar el contracte i els plecs 
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques en el sentit de 
designar un nou responsable del contracte.  
 

- Vist l’informe de secretaria on s’indica, entre d’altres extrems, que aquesta 
modificació no suposa cap alteració de les condicions essencials del contracte, en 
el sentit del que indica l’article 107 del text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre) i es limita a introduir una variació 
de caràcter organitzatiu sense afectacions addicionals. 

 
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. Modificar la clàusula sisena del contracte, la trentena dels plecs de clàusules 
administratives particulars, i l’apartat quart de la novena del plec de prescripcions 
tècniques, en el sentit de designar com a responsable del contracte al gerent, situació 
que es podrà revertir en el moment en que desaparegui el conflicte d’interessos. 
 
Segon. Notificar aquest acord a MUSICOP, SCCL. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al tècnic d’ensenyament, Sr. (.../...); al coordinador de 
l’àmbit d’ensenyament, Sr. (.../...); i al gerent, Sr. (.../...).  
 
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
10. Aprovació definitiva de la Modificació del Pla Parcial 10 "Llevant" en l'àmbit de 
la parcel·la C5 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Gràcies, senyor alcalde. Aquesta modificació que se’ns proposa afecta una parcel·la de 
La Colomina, la urbanització ubicada més amunt de l’Atlètic, allà a tocar de Teià. Cal 
recordar que amb la crisi immobiliària la urbanització que s’estava promovent allà va 
quedar aturada i, en aquest moment, la veritat és que algunes propietats depenen de la 
SAREB, d’altres de nous promotors, d’altres encara en mans d’algun administrador 
concursal. És a dir, que quan tot estava en mans d’un sol promotor i com un projecte 
únic, aquesta parcel·la havia d’ubicar l’equipament de la urbanització, però en la situació 
actual això ja no és ni viable ni té gaire sentit. És per això que la propietat actual proposa 
la possibilitat d’ampliar l’ús residencial al total del sostre a construir com a manera de 
desbloquejar un parcel·la que, sinó, serà de difícil solució. En aquest context, la Junta de 
Govern Local de data del 23 de novembre del 2007 va aprovar inicialment la modificació 
segons la documentació que se’ns proposava. A l’expedient, sotmès a informació pública, 
no s’hi van presentar al·legacions. Per tant, i vist l’informe emès per la comissió territorial 
d’urbanisme de Barcelona, el passat febrer es proposa l’adopció dels següents acords.  
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
Vist l’expedient que es tramita en relació amb l’aprovació de la modificació del Pla Parcial 
10 “Llevant” en l’àmbit de la parcel·la C5, a instància de la mercantil TRELIMERA, SL.  
 
Atès que, amb data 23 de juny de 2017, la Junta de Govern Local de data 23 de 
novembre de 2017 va aprovar inicialment la documentació presentada per la referida 
empresa.  
 
Atès que, sotmès l’expedient a informació pública, no s’han presentat al·legacions. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona amb 
data 1 de febrer de 2018.  
 
Vist l’informe jurídic emès amb data 26 de febrer de 2018 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 23 de juny de 2016 es va aprovar 
inicialment la modificació del Pla Parcial 10 “Llevant” a l’àmbit de la parcel·la C5, 
promoguda per la mercantil TRELIMERA, SL.  
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En data 4 d’octubre de 2016 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va emetre 
informe desfavorable respecte a la referida modificació de pla parcial, establint com a 
prescripció que cal que s’aclareixi si l’objecte del document és una actuació aïllada de 
dotació pròpia del sòl urbà consolidat, cas en el qual caldrà fer la tramitació que 
correspongui, o bé configurar la modificació com de pla parcial, sempre que aquest doni 
cabuda a les determinacions que s’hi preveuen i, en aquest cas, caldrà refer la justificació 
del document.  
 
En data 14 de juny de 2017, el senyor (.../...), en representació de la mercantil 
TRELIMERA, SL va presentar novament la referida modificació del Pla Parcial 10 
“Llevant”, en el qual es modificaven les càrregues urbanístiques que constaven en el 
document aprovat inicialment, incrementant la cessió de sòl destinat a espai lliure, motiu 
pel qual, es va considerar que es tractava una modificació de caràcter substancial del 
document, requerint-se l’aprovació inicial de la modificació proposada.  
 
A la vista de l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 23 de juny de 
2017, la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2017 va aprovar inicialment 
de nou el document.  
 
Sotmès a informació pública el document aprovat inicialment no s’han presentat 
al·legacions.  
 
Amb data 1 de febrer de 2018 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona ha emès 
informe favorable a la Modificació del Pla Parcial aprovada inicialment.  
 
Fonaments de dret:  
 
Segons preveu l’article 81 de del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, correspon als ajuntaments, sens perjudici del que 
estableix l'article 77.7, un cop vist l'informe de la comissió territorial d'urbanisme 
competent, l'aprovació definitiva d’entre d’altres, delsplans parcials urbanístics que 
afecten llur terme municipal i que són promoguts d'acord amb les determinacions d'un pla 
d'ordenació urbanística municipal o d'un programa d'actuació urbanística municipal. 
 
Els articles 85 i següents del mateix text legal preveuen el procediment a seguir per a 
l’aprovació de les figures de planejament.  
 
D’acord amb el que preveu l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les 
Bases de Règim Local, l’aprovació definitiva de la modificació de Pla Parcial és 
competència del Ple, essent suficient la majoria simple dels membres presents. 
 
Aprovada definitivament la modificació de Pla Parcial, s’haurà de publicar la normativa en 
el Butlletí Oficial de la Província a efectes de la seva executivitat. 
 
Així mateix, s’haurà de notificar l’acord al promotor de la modificació. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 88 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, 
s’haurà de lliurar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, una còpia 
diligenciada de la documentació tècnica i administrativa, als efectes d'informació, 
coordinació i arxivament. 
  
Conclusions:  
 
A la vista de l’exposat, considero que es pot procedir a l’aprovació definitiva de la 
modificació del Pla Parcial 10 “Llevant”, en l’àmbit de la parcel·la C-10.”  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
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En ús de les atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa l’adopció del 
següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació del Pla Parcial 10 “Llevant” en l’àmbit de 
la parcel·la C-5 promogut per la mercantil TRELIMERA, SL, a l’empara dels articles 81 i 
85 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme.  
  
SEGON.- Publicar aquest acord, i les normes urbanístiques corresponents en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.  
 
TERCER.- Notificar aquest acord a TRELIMERA, SL com a promotora del document.  
 
QUART.- Trametre còpia de la documentació tècnica i administrativa de la tramitació de 
la modificació del Pla Parcial 10 “Llevant en l’àmbit de la parcel·la C5 a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l’article 88 de 
l’esmentat Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció al respecte? Senyor Màxim Fàbregas, endavant. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. La proposta que ara debatem va ser aprovada inicialment per 
unanimitat per la Junta de Govern Local celebrada el 23 de juny de 2016 i no pel Ple de 
l’Ajuntament, com consta erròniament en l’informe favorable emès per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona. 
 
Tal com consta en aquest informe favorable, la parcel·la C5, pel que fa a l’augment de 
sostre residencial, en el moment de la reparcel·lació ja va ser valorada amb els mateixos 
criteris de les finques residencials i, per tant, la seva càrrega urbanística va ser equivalent 
a la de la resta de parcel·les del sector. 
 
Per això, tal com diu l’informe, la modificació que es tramita ha de comportar les 
corresponents cessions per a zones verdes i per a aprofitament urbanístic. 
 
Aquestes cessions, tal com diu l’informe de la CUB, es concreten en la cessió de 87m² 
per ampliar els sòls d'espais lliures adjacents a la parcel·la i millorar les condicions de la 
urbanització i, pel que fa a l’aprofitament urbanístic, que equival a 32,8 m², es valora en 
11.400 € aproximadament, que el promotor estableix que haurà d’abonar a l’Ajuntament 
en el moment en què s’aprovi el procediment o projecte de reparcel·lació voluntària.  
 
Per tant, ens trobem davant d’una proposta que: 
 

a) Compta amb els informes favorables dels tècnics municipals i de la CUB, que no 
ha rebut cap al·legació contrària. 

b) Augmentarà la superfície d’espais lliures públics de la zona i, per tant, millorarà les 
condicions de la urbanització. 

c) Permetrà ingressar a les arques municipals prop d’11.400 €. 
d) I, a més, i també és important, dignificarà el conjunt del Pla Parcial donant sortida 

a una actuació que, probablement, i de no aprovar-se aquesta modificació faria 
que, durant temps i temps, els prop de 1.800 m² d’aquesta parcel·la romanguessin 
en la mateixa situació que ara, provocant problemes de neteja i de manteniment 
de les adequades condicions de salubritat i, com a conseqüència, molèsties i 
queixes dels veïns i veïnes del sector. 

 
És per totes aquestes raons que el nostre Grup votarà a favor de la proposta. 
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El Sr Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Per part del PDeCAT, senyor Garcia. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, bé, per comentar que nosaltres vam quedar una mica astorats amb l’explicació que va 
fer el regidor d’Urbanisme en la Comissió Informativa i que avui ha reproduït en el Ple, 
quan ha dit que aquesta modificació es fa perquè el promotor sinó no pot vendre la 
parcel·la i, per tant, el que s’ha de fer és modificar el planejament perquè aquest promotor 
tingui sortida, aquesta parcel·la que abans era d’equipaments i que si això s’aprova serà 
residencial.  
 
El primer dogma, diguem, de l’urbanisme és que l’interès general ha d’estar sempre per 
sobre de l’interès particular. Nosaltres, en aquesta proposta, l’interès general malgrat el 
que s’ha vingut dient fins ara no el trobem. I no el trobem perquè, com ja s’ha dit 
anteriorment, l’Ajuntament què en traurà d’aquesta operació? Doncs en traurà 87 m² de 
zona verda, bé, i el promotor què perd? Doncs el promotor, que tenia 1.756 m, doncs ara 
tindrà 87 metres menys, déu-n’hi-do. Aquests 87 metres que es parlaven que aportaran 
gran qualitat al sector, pels que no coneguin el sector, estem parlant d’aquesta parcel·la 
d’aquí que, situant-nos, això és el camp de l’Atlètic i aquesta seria la parcel·la.  
 
Doncs bé, aquests 87 m², en contra del que algú es podria pensar que és una gran zona 
verda de 87 m², la cessió que fa és que aquestes franges que tenim aquí, que abans ja 
eren zona verda, doncs s’eixamplaran en 2 metres i mig més al llarg del que ja era la 
parcel·la. Bé, no sé si realment la qualitat de la urbanització i la qualitat de l’espai públic 
en aquesta operació es veu tan, tan, tan beneficiada.  
 
Per una altra banda, com també s’ha dit, sí, sí, el promotor pagarà a l’Ajuntament 11.000 
€, un 10%. Un 10 % de què? De l’increment de valor de la parcel·la. És a dir, si avui això 
s’aprova, aquesta nit, el propietari de la parcel·la té 100.000 € més a la butxaca. No està 
malament. A canvi d’això, què més, què passa aquí? Doncs aquí passa que el que abans 
era un zona o una parcel·la destinada a equipaments i que el mateix planejament 
plantejava que podia ser un club social, un restaurant, una llar d’infants o serveis a la 
comunitat, doncs segurament d’això res de res. Això passarà a ser una casa de 385 m².  
 
Abans parlàvem del valor de la parcel·la, 100.000 menys, en 24 hores. Doncs bé, ara 
anem a fer el supòsit que el senyor s’espera i no ven la parcel·la. Segons estudis que el 
mateix Ajuntament ens ha donat per a altres parcel·les, podríem establir que el preu per 
m² d’un habitatge al Masnou és de 3.000 €, per fer-ho rodó? Un pis de 100 m² 300.000 €, 
doncs 3.000 € per 385m² que fa aquesta casa, 1.150.000 € valor de venda de la casa. 
Ara, anem a veure el que tenia fins ara, un equipament, segons estudis que el mateix 
Ajuntament ens ha lliurat per si s’hagués d’expropiar algun equipament proper, el valor 
d’un equipament és el 60 % del valor d’un residencial. Per tant, aquesta parcel·la o 
aquesta construcció ja no valdria 1.150.000 €, valdria 690.000 €. Per tant, el promotor 
aquesta nit té un dilema. Guanya 100.000 € en 24 hores o s’espera dos, tres anys 
construeix i se’n guanya 460.000 €. No posem en dubte ni els informes tècnics, ni els 
jurídics. És perfectament lícita l’operació, ningú ho qüestiona. És perfectament lícita, però 
no creiem en l’esperit d’aquesta modificació. No l’entenem.  
 
D’altra banda també, en la Comissió Informativa, se’ns va informar que s’està preparant 
una altra modificació en aquest sector. Potser el que caldria fer és tenir una visió global 
del sector per veure què es vol modificar i on volem anar i no anar fent modificacions 
petites, perxejant el planejament sense tenir almenys els regidors de l’oposició una visió 
global de les modificacions que hi ha sobre la taula o de les properes que hi pugui haver.  
 
Per tant, nosaltres no donarem suport a aquesta proposta. Creiem que és totalment 
desmesurada, que el guany per a l’Ajuntament davant el guany per al propietari, insistim, 
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és perfectament lícit, però és totalment desproporcionat. Aquests 87 m² de zona verda no 
ens aporten res com a municipi. Els 11.000 € benvinguts siguin, però tampoc són una 
quantia important sobre els 23.000.000 € que té aquest Ajuntament de pressupost i, per 
tant, no donarem suport a la proposta. 
 
El Sr Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Plana, té la paraula.  
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, és clar, ara aquí ens podríem allargar moltíssim. Jo crec que, 
no sé, no he parlat en cap moment ni de venda, com hem dit, no sé, ha començat la seva 
intervenció que jo he dit la venda, el tal. Jo no he dit res de venda. He parlat del promotor, 
perquè és veritat que la modificació que es fa és perquè el que planteja la modificació és 
el propietari. Sabem que les modificacions es poden fer de dues maneres. O bé les fem a 
iniciativa nostra, o bé les fa a iniciativa de qualsevol particular que pot ser aquell senyor 
d’allà, aquell senyor d’allà, tothom té dret a presentar una modificació. A partir de la 
modificació que es presenta, el que es fa és que, primer, informen els tècnics de la casa, 
en aquest cas favorablement, després es va a Urbanisme de la Generalitat, que informa 
favorablement, i al final el que diu el procediment és que ara ho portem aquí i decidim 
nosaltres què volem fer. Això seria el procediment i per això no parlo, en aquest cas, que 
ho fa l’Ajuntament sinó que ho fa un particular.  
 
Hem parlat dels interessos. Bé, els interessos, a veure, és clar, quan ens perdem aquí i 
parlem de 87 allà hi ha una parcel·la que quina sortida li donarem. Val, quan allò quedi 
després suposo que li haurem d’anar fent expedient d’allò, perquè la parcel·la quedarà 
abandonada, perquè la parcel·la no es netejarà, perquè la parcel·la no... Bé, és un tema 
que està allà. A mi no em sembla gens malament, encara que sigui, o millor encara si és 
a iniciativa del particular, perquè així no ho hem de pagar nosaltres que es proposi una 
modificació, que se li doni una sortida en una parcel·la que no té solució. Perquè si avui 
agafem i diem que, com hem dit abans, la parcel·la té mil, no sé, quants?, sis-cents 
metres, què hi farem amb metres? Quines instal·lacions esportives per a la comunitat 
podran haver-hi? Una parcel·la que, a més, està al final, al final del nostre municipi, a 
tocar de Teià, en una zona de baixa densitat que no sé ben bé, diguem, quina utilitat 
podria tenir allà posar una pista de pàdel, per dir alguna cosa, que és el que hi cabria. O 
potser de tenis, no?  
 
Després, és clar, aquí omet que ara passa a habitatge, però no estem ometent que 
l’habitatge ja hi és. Hi ha un habitatge perquè el que estava aquí previst era un habitatge, 
evidentment més petit, i una part que seria per fer un equipament. És clar, tampoc diem 
que l’equipament aquest era privat, no era nostre. Això tampoc s’ha dit, però potser 
caldria també preveure-ho. I, després, per acabar volia dir que, a veure, el que preveia el 
Pla general d’ordenació és que tota aquesta zona inclogués aquesta parcel·la fos tota 
residencial i això és el que permet el Pla general d’ordenació. El que passa és que el 
promotor amb ganes de tirar endavant, suposo, en el seu moment, abans que això és 
trenqués, una operació més rodona, ell mateix en el Pla parcial el que va fer és assignar 
una part d’equipament privat; però, en tot cas, ell es va restringir els seus drets de 
residencial que el Pla general d’ordenació ja li reconeixia. No sé si amb això, penso que 
he contestat tot el que he pogut apuntar i dir el mateix, no és una iniciativa nostra, és una 
iniciativa que fa un particular i que a mi em sembla que arregla un punt, diguem, que 
tenim allà que no és primordial; però bé, si benvingut sigui si ve algú i ens diu arreglem 
això i nosaltres, jo crec que honestament, creiem que això no té més solució, doncs li 
donem una sortida i solucionem un problema. Gràcies 
 
El Sr Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla passem... sí. 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Una breu intervenció, més que res perquè ningú pensi que ens hem begut l’enteniment i 
que estem donant un vot favorable a una situació d’especulació. A la meva intervenció 
m’he referit i he dit que la Junta de Govern del 23 de juny de 2016 va fer l’aprovació inicial 
per unanimitat. En aquesta Junta de Govern, estava representada ERC i el que en aquell 
moment em sembla que encara es deia CiU, i van donar el vot favorable. I jo el que em 
preguntaria en veu alta o en veu baixa és saber què ha canviat del 23 de juny de 2016, 
perquè el que abans no era una operació pràcticament especulativa ara sí que ho sigui. 
Més que res perquè crec que és interessant que el públic i qui ens pugui estar escoltant 
per televisió tingui tota la informació. 
 
El Sr Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Garcia té la paraula. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, per al·lusions. Per donar-li una resposta a per què el Grup municipal va donar suport, 
doncs és evident. Vostè també omet que hi havia un membre del grup municipal que no 
hi va ser en aquella Junta i, per tant, no hi va donar suport, però bé, diguem que els 
representants del Grup hi van donar suport. Doncs hi van donar suport perquè estaven al 
Govern i quan un està al Govern, a vegades s’ha d’empassar gripaus que quan està a 
l’oposició no té perquè empassar-se. De la mateixa manera que algú podria preguntar 
com pot ser que un regidor que va ser el pare d’aquest pla parcial doncs avui accepta 
modificar-lo. Vull dir, hi havia un regidor d’Urbanisme, que vostè em sembla que el coneix 
prou, que va tramitar tot aquest pla parcial. Va fer tota la modificació, i algú també podria 
entendre que avui va en contra dels seus propis actes. De fet, també algú es podria 
preguntar per què algun grup municipal en la, sense anar tan lluny, en l’aprovació de les 
inversions en Comissió Informativa va votar en contra, avui s’ha abstingut i cinc minuts 
després, doncs, ha votat a favor. Doncs entenc que el món és canviable i, per tant, les 
opinions també ho són, els vots també ho són i no me n’amago. Vull dir, nosaltres avui 
estem a l’oposició i som completament lliures de prendre les decisions que, potser, si 
estiguéssim en un pacte de govern no tindríem plena llibertat per prendre. 
 
El Sr Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla passem a la votació. 
 
Resultat: No aprovat per 10 vots en contra, 9 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors), PSC-CP (2 
regidors) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, doncs continuem l’ordre del dia. Aniríem a respostes per part del Govern. 
Em consten dues respostes pendents per part del senyor Joaquim Fàbregas i el senyor 
Alfaro. Un moment, si us plau. 
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El Sr. Federico de las Heras 
 
Un moment, senyor alcalde, sobre aquest punt que acabem de votar jo volia fer una 
consulta. El fet que un pla a iniciativa privada que ha passat el vistiplau d’urbanisme de 
Barcelona amb tots els informes favorables, sigui rebutjat en el ple d’aquest Ajuntament, 
això tanca la porta a aquest propietari a poder continuar? O bé li dona opció a presentar 
un recurs o alguna altra via per intentar tirar endavant la proposta? És una pregunta que 
m’agradaria, si és possible, que ens la poguessin contestar aquí, perquè ens afecta en el 
punt que acabem de denegar. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Suñé, en el mateix sentit o similar? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No, jo volia dir-li que sí, que és evident que té dret. Té tot el dret del món, com qualsevol 
ciutadà, a presentar els recursos que cregui. Una altra cosa és que li donin la raó.  
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Si de cas, senyor secretari, si té alguna cosa a dir? Si no ja miraríem de respondre 
posteriorment, com vulgui. Sí? Doncs donem la resposta a aquesta inquietud expressada 
pel senyor De las Heras. 
 
11. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió 
anterior 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Era per donar resposta a una pregunta que va fer el senyor De 
las Heras en relació amb com estaven funcionant dues app que té l’Ajuntament. Una que 
és per comunicar incidències a la via pública i una altra que és per a la zona blava.  
 
La zona blava li dic que, com fa molt poc que funciona, no podem treure cap conclusió 
concloent. Només li diré, més o menys, que del total d’operacions que es fan al llarg d’un 
mes hem agafat un mes i hem calculat que aproximadament només el 0,5 % es fan a 
través del telèfon mòbil. És a dir que el 99,5 % es fan amb targeta o amb moneda. Per 
tant, diguem, és molt poc, de moment, però estem començant.  
 
Pel que fa a l’aplicació per comunicar incidències a la via pública, el Masnou.net, li 
passaré ara els informes. El que passa és que com tenia plànols gràfics era difícil 
adjuntar-ho al BPM o almenys jo no ho sé fer. Cal comentar que l’any 2017 va haver-hi un 
total de 2.237 incidències, les quals tenen diversos canals per entrar. Nosaltres entrem 
tots a l’aplicació aquesta, el Masnou.net, però poden entrar-hi directament a través de 
l’aplicació per mòbil. D’aquestes van ser un 62 %, gairebé que són les més nombroses 
amb diferència. Després, també les que entren per telèfon també les introduïm nosaltres 
manualment en aquesta aplicació, perquè així ens permet fer un balanç mensual i 
després anual. Per telèfon van entrar un 17 %. I altres ja en molt menor quantitat a través 
d’instància, a través de queixa i suggeriment, a través de la web. D’aquestes incidències, 
d’aquestes 2.237 incidències, volia comentar que les incidències més nombroses amb un 
19 % estan vinculades a temes de neteja viària, un 13 % estan relacionades amb parcs, 
jardins i arbrat viari. En un 12 %, vinculades a calçades i voreres. Aquestes són els tres 
tipologies d’incidència més nombroses.  
 
I cal comentar que de totes les incidències entrades durant el 2017 que a dia d’avui 
aproximadament el 62 % estan resoltes. No, gairebé un 70 % estan resoltes, un 16 i 
escaig per cent són tancades, perquè a vegades ens arriben incidències que no són 
pròpiament del Masnou, que a vegades són al carrer Montseny de no sé què hi ha... no 
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sé què. Bé, el Montseny és del municipi veí. Hi ha un 16 % tancades, un 9 % que estan 
en tràmit i, bé, aquí hi ha una mica les dades. Li faré arribar tant el resum d’incidències 
del 2016 com el del 2017, ara els hi envio en format paper i, en tot cas, demà les enviaré 
a tots els companys del consistori. Gràcies 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Alfaro. 
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Gràcies, alcalde. Era per contestar les preguntes que va fer l’Elena Crespo el passat mes 
de febrer en referència al tema del CAS, en el qual el mateix Ple de febrer ja l’alcalde va 
contestar alguna d’aquestes qüestions. I que en aquestes últimes darreres setmanes crec 
que en els diferents fòrums, reunions i comissions s’han contestat, però que com en els 
propers minuts hi haurà un debat sobre aquesta temàtica, seria bo tornar-les a recordar.  
 
Referent al tema del CAS en particular, a l’actualitat s’està estudiant els diferents casos 
però s’està parlant que la població de referència, que és el Masnou, Alella, Teià, Vilassar 
de Mar de Dalt, Premià de Mar i Premià de Dalt, la població estimada objectiu d’aquest 
servei són unes 300 persones aproximadament. S’haurà de veure quines són 
susceptibles de tractament regular, ja que com es va comentar és una antena del CAS de 
Mataró al qual no totes les persones vindran sinó que només els casos estables i que 
segueixin un tractament regular. En la qüestió de metadona estem parlant 
aproximadament entre 10, 20, 25 persones susceptibles d’atendre en aquest servei i els 
serveis són serveis ambulatoris que es complementen amb serveis de professional 
sanitari de salut mental i també personal tècnic específic en temàtica social. I, tal com 
vostès saben, el servei s’ofereix dimarts i dijous, de 8 a 15h. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs continuaríem ara amb els precs i preguntes adreçats a l'Equip de 
Govern. Senyor De las Heras, té la paraula. 
 
12. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Una pregunta que ja li he fet, que era el tema que havíem 
demanat sobre l’estat dels carrers que teníem pendent d’asfaltar. Llavors, li demanaria al 
regidor, quan pugui, que em prepari amb la llista que li he demanat els carrers i les 
actuacions previstes. M’han preguntat en concret sobre el tema dels camps de futbol de 
l’atlètic a la rodalia i, dic, aprofitem ja i fem una mica de balanç per preguntar, que és una 
pregunta que no havíem entrat fins ara, com està la resta del municipi.  
 
Després, teníem dues preguntes curtes. Són temes més polítics, suggeriments. Avui he 
vingut corrents, no sé si a la porta de l’Ajuntament, que a la façana encara penja Llibertat 
presos polítics. No ho he vist avui perquè venia amb presses i arribava tard i si surto a 
mirar és possible que encara hi sigui. Llavors, li volia fer un suggeriment, senyor alcalde. 
Sap per què vostè pot posar en aquest Ajuntament Llibertat presos polítics? Precisament 
perquè en aquest país no hi ha presos polítics. Perquè si vostè realment tingués por que 
hi hagués presos polítics creu que vostè podria posar aquest cartell aquí fora? Doncs és 
un tema obvi i totalment. Val, dit això, tregui-ho, donat que li acabo de demostrar que no 
hi ha presos polítics.  
 
Segon suggeriment, és sobre un retrat que tinc a la meva esquerra, el senyor 
Puigdemont, expresident de la Generalitat de Catalunya. Li demanaria que, com a mínim, 
retiri el seu quadre perquè ja no és president nostre. Quan vingui el següent president, 
doncs, ja posarem el del següent president o presidenta, però de moment no tenim un 
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president formal. Tenim un president substitut, però no tenim un president formal de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
I també li comentaria, perquè ho conegui, que l’Ajuntament de Barcelona no sé si s’ha 
assabentat que a la senyora Colau li han sentenciat que ha de posar una imatge del rei. 
No, no, del rei, del rei, no del marquès del Masnou, del rei. El marquès del Masnou era un 
delegat del rei, el rei d’Espanya. Ho dic perquè vagi prenent nota que són coses que un 
dia o altre i, més aviat que tard, s’haurà de posar al corrent, perquè veig que no està al 
corrent d’aquestes afers. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Senyora González té la paraula. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Jo només tinc aquest vespre una pregunta. 
Nosaltres, els socialistes, demanem, si us plau, una relació de les places del parc públic 
de zona blava previstes que s’hagin d’incorporar durant aquest 2018 dintre del parc públic 
de zona blava. I si hi ha iniciada alguna zona blava nova actualment. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora González. Senyor Suñé té la paraula. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bon vespre. Els debats sobre les ordenances fiscals i el de 
pressupostos van venir marcats pels canvis interpretatius que els habilitats nacionals van 
fer sobre la sistemàtica emprada fins la data. Aquest fet va suposar evidents moments 
d’indefensió vers els electes de l’oposició, que van veure limitades les seves facultats de 
fiscalització del Govern. Ens referim expressament a la impossibilitat de presentar 
esmenes o que les presentades poguessin modificar la proposta, donat que les legítimes 
exigències de compliment de l’equilibri financer i pressupostari, que no dubtem, impedien 
aprovar determinades esmenes que, com molt bé van explicar els electes, exigien una 
decisió prèvia a la presentació de la proposta al plenari. Amb aquest objectiu, demanarem 
al senyor alcalde que convoqui el mes vinent la comissió de textos normatius per 
modificar el ROM i poder millorar el funcionament i garantir la presentació d’esmenes.  
 
El nostre Grup proposa, per exemple, per exemple, i és un exemple, que tant les 
ordenances fiscals com els pressupostos, abans d’anar a la comissió informativa 
corresponent, passin per la comissió de comptes convocada un parell de setmanes 
abans, de forma que es puguin conèixer ja els continguts d’antuvi, tant pressupostos com 
ordenances fiscals, i tinguem possibilitats reals d’incidir en el pressupost i les ordenances 
fiscals presentant esmenes i, així, un cop presentades, es puguin informar per part 
d’intervenció i no generar aquell conflicte. Ho diem des de la voluntat de poder fer un 
debat ordenat i no generar un debat com el que va succeir l’altra vegada. Per tant, 
demanem que aquesta proposta es miri amb bons ulls.  
 
També volem traslladar al Govern que ens alegra que ens hagin fet cas i que hagin 
arribat a una acord amb el SOCNUM per fer un conveni per promoure els esports i 
activitats d’interior i de saló, inclòs el tenis de taula i el billar en els seves diverses 
modalitats i categories, tal com vam suggerir per garantir la continuïtat d’aquesta institució 
en comptes de modificar el planejament urbanístic del lloc on estaven, perquè no era una 
operació que veiem clara. Aquesta sí que és un operació que creiem que ha estat 
encertada i per això volem felicitar el Govern, per aquest motiu. Res més. Gràcies 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Crespo, endavant. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde, bona nit a tothom. Una pregunta per al senyor Quim Fàbregas, 
responsable de Manteniment. Volíem saber si tenen coneixement de quin és l’estat 
d’aquella mena de placeta amb dos gronxadors que hi ha al carrer Goleta Pollacra entre 
dos blocs de pisos. Bé, ens han comentat els veïns que estan en molt mal estat, tant els 
jocs infantils com la situació d’un arbrat, em sembla que d’un pi que, a més, es veu que 
entra alguna mena de plaga als habitatges particulars. Volíem saber si és competència 
municipal? Si és una zona privada o bé pública? I si tenen alguna voluntat d’actuar-hi, 
perquè entenem que seria necessari.  
 
I, d’altra banda, a la regidora Neus Tallada, una consulta respecte als serveis de 
Joventut. Ens hem assabentat que han deixat de fer el servei que venien prestant 
d’expedició de carnets ISI, d’alberguista i d’estudiant internacional. Volíem saber el motiu 
del perquè hem deixat de prestar aquest servei. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, endavant. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo ja li he passat les preguntes al secretari, com que el Ple és 
llarg no les llegiré; però sí que voldria pregar a l’alcalde, si us plau, que faci el possible 
perquè les respostes no m’arribin a les 16.51 h del mateix dia del plenari tenint en compte 
que jo les entrego per escrit un mes abans. Gràcies 
 
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari. 
 

1. Demanem al Govern que traslladi a la Policia Local la nostra felicitació i agraïment per 
la resposta exhaustiva a la demanda d’informació que vàrem fer en el Ple del mes de 
febrer en relació amb les reserves de PMR a la via pública i a les denúncies i sancions 
imposades per l’incompliment de la normativa corresponent.  

2. D’acord amb la informació rebuda pel regidor responsable d’Urbanisme, properament 
es presentarà a aprovació definitiva el planejament corresponent al sector del camí del 
Mig. Aquest és un planejament que ha passat per una situació complexa en la qual, al 
nostre entendre, l’Ajuntament va quedar greument perjudicat des del punt de vista 
econòmic, ja que va haver d’afrontar tot un seguit de despeses, bàsicament degudes a 
procediments judicials que, en la nostra opinió, haurien d’haver anar a càrrec de la Junta 
de Compensació en la qual l’Ajuntament tan sols participava al 10 %. És per això que 
preguntem quines han estat totes i cadascuna d’aquestes despeses, per la qual cosa li 
demanem que ens faci arribar un informe exhaustiu en el qual consti l’import de 
cadascuna, el motiu i la data en la qual es va produir.  

3. En resposta a una pregunta efectuada el mes passat en relació amb l’aprovació, 
juntament amb Sorea, d’un protocol d’actuació per tal d’establir les accions a realitzar per 
tal d’abordar amb la màxima diligència i eficàcia els talls en el subministrament d’aigua 
potable que, amb major o menor freqüència es produeixen al Masnou, se’ns respon que 
en el seu dia es va fer un esborrany però que no va ser aprovat per part de l’Ajuntament. 
Davant d’aquesta resposta preguntem al Govern si té intenció o no de redactar i aprovar 
un protocol que permeti minimitzar al màxim les afectacions al veïnat pels tals en el 
subministrament d’aigua potable i, si la resposta és afirmativa, quina és la seva previsió 
respecte a la data en què l’esmentat protocol pot estar aprovat.  
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4. En resposta a una pregunta efectuada el mes passat en la qual preguntàvem al Govern 
en quantes ocasions s’havia dirigit a l’Ajuntament l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
per informar-la que podia exercir el dret de tempteig i retracte per a l’adquisició 
d’habitatges en propietat d’entitats financeres o fons d’inversió i quines havien estat les 
respostes que es van donar a cadascun dels escrits rebuts, el Govern es limita a fer-nos 
arribar dos escrits de l’AHC en els quals es fa referència a annexos que no acompanyen 
la resposta. A més, es deixa de respondre la nostra pregunta sobre quina havia estat la 
resposta de l’Ajuntament a aquests escrits. 

Davant d’aquesta resposta incompleta demanem al Govern que ens faciliti els annexos 
als quals fan referència els escrits esmentats i, també, que ens faciliti còpia de la resposta 
donada per l’Ajuntament a ambdós escrits. 

5. També, el mes passat vàrem demanar al Govern que ens facilités una relació 
actualitzada dels habitatges del Masnou dels quals és titular la Sareb. En la seva 
resposta, el Govern es limita a informar-nos que actualment la Sareb és titular de 15 
habitatges i no ens dóna cap més informació. 

Demanem al Govern que completi l’anterior informació i ens faci arribar la situació de 
cadascun d’aquests habitatges així com la seva superfície i el seu valor cadastral.  

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Continuem. Per part de la CUP, senyora Subirats.  
 
La Sra. Rosa Subirats 
 
Hem sabut que s’està tramitant a través del Departament de Costes un projecte per obrir 
un nou club de platja o club nàutic al sector de la platja de Masnou, al sud del port. 
Segons hem sabut, es tractaria d’unes instal·lacions a peu de sorra amb una concessió 
de molt llarg termini. Ja que amb la remodelació del Govern la comissió de platges no 
s’ha tornat a reunir, voldríem saber què hi ha del cert sobre aquest projecte? Entenem 
que un projecte d’aquestes característiques amb domini públic hauria de ser aprovat per 
ple, és així? I, en cas afirmatiu, entenem que aquesta concessió s’hauria de sotmetre a 
concurs públic, cert? 
 
Tenim informacions molt preocupants pel que fa a la darrera situació de les persones 
treballadores de la fàbrica DOGI. L’Ajuntament en té constància? Sap quantes famílies 
acabaran al carrer després d’aquest últim ERO? Quines mesures preveu adoptar 
l’Ajuntament? I, per últim, quin retorn positiu tindrà el poble si finalment la DOGI tanca 
portes? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Miró. 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Sí, una única pregunta. L’altre dia llegíem en una notícia que se’ns enviava que en les 
pròxims dos anys obririen, a l’Estat espanyol, 22 nous centres comercials. La curiositat 
ens sorgia quan comprovàvem que entre els més grans d’aquests 22 centres hi figurava 
el que s’instal·larà al Masnou. La notícia, però, no comptava amb un altre centre que 
també tocarà de prop el poble, com és el Marina Port Premià, que s’instal·larà al poble 
veí i que s’obrirà aquest següent estiu. Així tenim dues preguntes molt senzilles. D’una 
banda, si en aquest centre que s’informava que s’obrirà al Masnou si teniu informació 
respecte quins locals s’instal·laran? I si heu quantificat quines seran les conseqüències, 
tant del centre del Masnou com del Marina Port Premià per al poc comerç local que 
encara ens queda al poble, ja que creiem que cal cuidar-lo. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Fontcuberta. 
 
El Sr. Joan Fontcuberta 
 
Hola, bona nit a tothom. El nostre Grup voldria saber exactament com està el tema de 
Transports Aragó, perquè sembla que hi havia una demanda posada i no sabem res des 
de llavors. No sabem si s’ha arribat a un arreglo, en fi, voldríem saber com està la situació 
i a veure quin cost ha tingut de reparacions l’Ajuntament dels cotxes que es van adjudicar 
en el seu dia. Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Parodi? Senyor Avilés.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Tres qüestions. Una, ens hem assabentat de l’obertura d’un 
procés de subvencions per part de la Diputació per la compra de pisos per part dels 
ajuntaments. I ens agradaria saber si, bé, suposo que en té coneixement l’Ajuntament o 
el departament corresponent i si té alguna idea per, doncs, presentar-se en aquesta 
subvenció per obtenir, doncs, alguna part dels fons per comprar alguns pisos o habitatge 
que ens pugui servir a nosaltres com a habitatge social o com a habitatge de primera 
necessitat, com a habitatge perquè estigui a l’abast d’urgències, també pel centre integral 
de la dona... és a dir, bé, doncs ampliar, en definitiva, el parc d’habitatge públic a 
l’Ajuntament del Masnou i gaudir d’aquesta subvenció que atorga la Diputació que, val a 
dir, que no és que sigui gaire, gaire generosa, però bé, en fi, que si l’han estudiat i quina 
idea tenen i, en qualsevol cas, que la comparteixi amb la resta de grups.  
 
Quant al tema dels grafits, veiem que, si bé en el seu moment es va fer una gran 
campanya o una gran labor per intentar que aquest fenomen, doncs, anés a la baixa, ens 
fa la sensació que no és així. Ens agradaria saber si, bé, les últimes actuacions que s’han 
fet a l’hora de repintar parets del Masnou per culpa d’aquests grafits que ens diguin el 
que es va realitzar al 2017 i el que es porta del 2018. I quin és el criteri per esborrar 
aquells grafits de les façanes públiques o no públiques. En el seu moment, en el seu dia, 
aquest Ajuntament es va intentar implantar una ordenança per la qual certes façanes 
privades que haguessin patit el fenomen del grafit, doncs, l’ajuntament es faria càrrec de 
la pintura però pagant el ciutadà, cosa que realment no es va aprovar perquè entenem 
que el grafit el que fa és embrutar la imatge de tot el poble i no només de la paret d’aquell 
veí. I, per tant, ens agradaria saber quin criteri utilitzen a l’hora d’esborrar els grafits. Si 
els esborren tots? Si no els esborren? Bé, quins són els criteris.  
 
Igualment, em sembla que va haver-hi una pintada no fa gaire a l’ambulatori d’Ocata. 
Saber si és veritat i si ens n’hem fet càrrec nosaltres. 
 
I, per últim, encara falta, però entenc que la comissió de Festa Major ja deu estar 
treballant. Ens agradaria saber si, tot i que alguna cosa es va fer en l’edició passada 
respecte a les atraccions firals que la ciutadania del Masnou demana, tot i que no va ser 
o no van tenir l’èxit esperat, no van ser el format desitjat. Bé, ens agradaria saber que ens 
expliquin quina idea tenen per a aquesta Festa Major i quines accions s’estan fent perquè 
es pugui gaudir d’una fira amb les atraccions més o menys típiques per a aquestes 
festes. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del PDeCAT? Alguna pregunta? 
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El Sr. Jordi Matas 
 
Jo he presentat les preguntes per escrit perquè les responguin.  
 
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari. 
 

1. A l’accés a Can Teixidó observem, des de fa mesos, la presència de diverses planxes 
metàl·liques. Avui hem vist que per fi s’hi treballava. Preguntem al Govern què ha 
passat i per què s’ha trigat tant a reparar-ho. 

 

2. Referent a la Casa dels Masovers, observem el total abandonament del terreny que 
envolta la casa, fet que dona una imatge lamentable del patrimoni municipal. Tot i que 
sabem que va tornar a quedar pendent la realització de les obres prevista de 
l’equipament, instem el Govern municipal a endreçar aquell espai. 

 

3. Novament observem que a Roger de Flor, 33 s’estan duent a terme reformes de 
diversos pisos. Tenint en compte que a l’agost del 2017, quan nosaltres encara 
estàvem al Govern, es van aturar dues reformes, preguntem al Govern com és que es 
permeten aquestes obres? Saben que va contra la normativa vigent que es facin 
reformes un a un dels pisos per saltar-se l’obligació de fer un projecte global de 
rehabilitació de la finca, motiu que els hauria de portar a paralitzar els treballs fins que 
ho presentessin. Per què no ho han exigit? A més, uns del contenidors d’aquestes 
obres ha fet malbé la vorera contrària, està molt malmesa i a punt d’ensorrar-se ja que 
coincideix amb un embornal. Què han fet per sol·licitar-ne la reparació? Aprofitem per 
preguntar quina és la situació dels llogaters de l’immoble?, quantes reunions han tingut 
amb ells des de l’agost del 2017 i quantes han tingut amb els propietaris?, té per a 
vostès més prioritat la iniciativa privada que la preocupació pels seus habitatges dels 
llogaters de l’immoble? 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Romà López. 
 
El Sr. Romà López 
 
Sí, senyor alcalde, gràcies. Bona nit. Jo tinc dues preguntes. La primera és que, com 
cada any, amb els temporals hi ha hagut moviments de sorra a la platja i preguntem si la 
platja de gossos s’ha vist afectada. I, si és el cas, quina mesura i quina seria la resposta 
de l’Equip de Govern.  
 
Després, tenim una última pregunta que és que volíem preguntar sobre la notícia que ha 
publicat l’Equip de Govern al web municipal segons la qual diu que l’Equip de Govern de 
l’Ajuntament del Masnou ha decidit no aplicar als abonats de municipi l’augment del preu 
de la tarifa de l’aigua que va aprovar l’Agència Catalana de l’Aigua, l’ACA. Abans de 
realitzar les preguntes, vull contextualitzar la situació.  
 
Sorea va entrar una instància en data 9 de gener proposant una pujada de la tarifa de 
l’aigua d’un 5,72 % arran de la pujada de la tarifa en alta de l’aigua efectuada en Aigües 
Ter Llobregat. L’Equip de Govern de l’Ajuntament del Masnou va portar a la comissió 
informativa de territori del mes de gener una proposta per pujar la tarifa de l’aigua un 5,34 
%. En la Comissió Informativa, l’Equip de Govern i el secretari i l’interventor d’aquest 
Ajuntament van explicar als regidors presents que si l’Ajuntament no portava a plenari, 
que és l’òrgan competent, una proposta abans dels 30 dies després que Sorea presentés 
la instància, Sorea aniria a la comissió de preus i portaria la proposta que havia presentat, 
la qual seria aprovada per silenci administratiu de l’Ajuntament.  
 
A la mateixa comissió, el grup municipal del PSC i el nostre Grup municipal, el Grup 
municipal demòcrata, van emetre un posicionament de vot en contra del punt, sent a 
favor el del grup municipal d’ERC i el del PP i abstenint-se la resta de grups del 
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consistori. Sent informat favorablement el punt gràcies al vot de qualitat del president de 
la comissió informativa. L’Equip de Govern va portar el punt a l’ordre del dia del plenari i 
el va retirar en el mateix acte de ple sense donar explicacions. El nostre Grup municipal 
va demanar en el mateix ple que l’Equip de Govern preparés una nova proposta i que fos 
treballada amb els grups de l’oposició i que no deixés passar els trenta dies des de la 
presentació de la instància, que provocaria el silenci administratiu esmentat. Els trenta 
dies acabaven el 9 de febrer.  
 
L’Equip de Govern no va portar, finalment, una proposta a plenari durant els trenta dies 
després de presentar Sorea la instància. Arran de tot el que he explicat, el nostre Grup 
municipal no entén la notícia, ja que segons ens van informar l’Equip de Govern i els 
habilitats a la Comissió Informativa de territori si no es portava una proposta a Ple abans 
dels trenta dies després de presentar la instància per Sorea, la proposta de Sorea seria 
aprovada per la comissió de preus per silenci administratiu per part de l’Ajuntament. I, per 
tant, el nostre Grup entén que l’única via per la qual pot decidir l’Ajuntament no aplicar 
l’augment de la tarifa es portar a Ple una proposta rebutjant-la i congelant-la, com es va 
fer en aquest Ple l’octubre de 2017.  
 
Les nostres preguntes són: l’Equip de Govern té constància si finalment Sorea ha portat 
la proposta de pujada de la tarifa a la comissió de preus com ens va dir a la resta de 
regidors presents a la Comissió Informativa de territori que passaria si fos el cas? I quan 
es va presentar? I si fos el cas, l’Equip de Govern té coneixement si la comissió de preus 
ha aprovat la proposta d’augment de tarifa presentada per Sorea per silenci administratiu 
de l’Ajuntament? Gràcies 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor López. Senyor Garcia. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, bona nit de nou. He entregat també abans de l’inici de la sessió diverses preguntes. 
No les llegiré totes, només en llegiré algunes. 
 
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor 
Eduard Garcia només llegeix les números 2, 3 i 7. 
 
1. El passat ple de febrer, vaig fer una pregunta a la regidora de RH interessant-nos pels 
procediments de selecció de les borses d'arquitecte i aparellador. Li agraeixo la resposta 
que m'ha donat, si bé em sap greu dir que les últimes preguntes no me les ha respost. I 
són les que deien així: "...quan es preveu que hi pugui haver algun nomenament, 
especialment pel que fa referència a l'aparellador i, de nou, preguntar si quedaran coberts 
i garantits tots els serveis durant els propers mesos, un cop un dels arquitectes ha 
renunciat a la seva plaça, i l'únic aparellador de la plantilla està tramitant la seva 
jubilació." 
 
Així, doncs, vist que el procés selectiu per a la creació d'una borsa d'aparelladors va 
quedar desert i s'ha posat en marxa un procés selectiu per cobrir interinament la plaça 
d’aparellador, procés que permet la presentació d'instàncies de candidats fins al dia 27 de 
març, li tornem a preguntar: quan es preveu que hi pugui haver un nomenament, tenint en 
compte el temps que pot durar el procés de selecció? En quina data es jubila l'aparellador 
actual, i que ocupa l’única plaça d'aparellador existent a l'Ajuntament? Quedaran coberts i 
garantits tots els serveis durant els últims mesos? 
 
 
2. Entre els mesos de desembre de 2013 i febrer de 2014, la cap de la Unitat 
d'Urbanisme i jo mateix, com a regidor d'Urbanisme i Obres i Coordinador de l'Àrea de 
Foment, vam adreçar diversos informes i peticions a la Regidoria de RH, sobre la qual 
vostè tenia plenes competències. 
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En un d'aquests informes s'hi pot llegir el següent: 
 
“Fins al mes d'octubre de 2013, els serveis tècnics municipals de l'Ajuntament del 
Masnou comptaven, entre d'altre personal, amb dos aparelladors adscrits a l'Àrea de 
Foment. 
 
En data 0.10.2013 va causar baixa per jubilació el senyor XXXX, que fins aquell moment 
desenvolupava les funcions d'aparellador municipal.” 
... 
 
“Donat el temps que ha transcorregut des de la jubilació de referència, així com la situació 
de temporalitat que s'ha instal·lat en el departament, quant a la càrrega de feina que 
recau sobre el personal en actiu, és necessari tornar a cobrir la plaça d'aparellador 
municipal actualment vacant.” 
... 
 
"No cal perdre de vista el fet que un Ajuntament com el nostre, que dona servei a 22.500 
habitants, no pot tenir un únic aparellador municipal a la seva plantilla. 
 
Cal considerar, també, el risc que suposa disposar d'un únic tècnic amb aquesta 
qualificació en plantilla, ja que qualsevol imprevist al qual totes les persones estem 
exposades (malaltia, accident, etc., o la possibilitat de que aquest deixi de prestar serveis 
en el nostre Ajuntament, ens deixaria sense un tècnic essencial i imprescindible en una 
Administració com la nostra. 
 
Per tot allò exposat anteriorment, considero necessari cobrir la plaça vacant existent fruit 
de la jubilació del senyor XXXXX." 
 
Malgrat tot l'anterior, vostè va esperar al 30 de novembre d'enguany per posar en marxa 
un procediment que permetés cobrir qualsevol eventualitat. I, malgrat el que ens vol fer 
creure, va posar en marxa aquest procediment perquè ja sabia que properament hi hauria 
baixes. 
 
Per tant, li voldria preguntar: Creu que la Regidoria de RH, sota la seva direcció, ha 
actuat amb responsabilitat i diligència, en haver tardat 4 anys per convocar un 
procediment que permetés cobrir una possible baixa de l'única plaça d'aparellador amb 
què comptava l'Ajuntament? No creu que aquesta problemàtica que ara es genera 
s'hagués pogut evitar fàcilment? 
 
3. El 3 d'agost de 2016, fa més d'un any i mig, va tenir entrada a l'Ajuntament una 
proposta d'ordenació urbanística i estudi de programació de l'àmbit de l'Estampadora. 
Creiem que aquell és un sector en un estat de degradació important i, per aquest motiu, 
creiem necessari el seu desenvolupament com més aviat millor. Per aquest motiu, en el 
mandat passat es van posar en marxar diverses iniciatives a fi i efecte d'aconseguir el 
suport de la Diputació per aquest tema. Transcorregut un any i mig sense que se n'hagi 
donat cap informació, voldríem saber en quina situació es troba el document i quan està 
previst portar-lo a aprovació. 
 
4. Volia agrair a la Sra. Tallada l'àmplia resposta que m'ha donat en referència als 
habitatges d'ús turístic, si bé veiem amb preocupació els números que en la mateixa 
resposta es fan constar: 100 habitatges i 721 places estimades en aquesta modalitat, que 
no paren de créixer mensualment. 
 
La seva resposta, però, ha posat de manifest que alguna cosa no acaba de quadrar quan 
manifesta el següent: "S'estimen les places ofertes en 721. Caldria constatar que 
aquestes places es corresponen exclusivament a les places d'habitatges d'ús turístic, 
perquè la xifra de 706 places d'allotjament que s'indica en el Pla de desenvolupament 
turístic del Masnou es correspon amb el conjunt de places del municipi, incloent les 
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d'hotels, hostals, càmping i habitatges d'ús turístic." 
 
Així doncs, no és possible que les places ofertes només en aquesta modalitat superin el 
total de places existents al municipi incloent hotels, hostals i càmpings. 
 
Faríem el suggeriment que es revisi el pla aprovat per tal de detectar si hi ha algun error, 
així com que es facin les modificacions oportunes en cas que se'n detectin. De la mateixa 
manera, voldríem saber si tenen previst fer algun pla d'usos o alguna suspensió temporal 
de llicències o similar, mentre s'estudia aquest fenomen, donat el creixement exponencial 
d'habitatges d'ús turístic en els últims mesos. 
 
5. Hem sabut per una notícia publicada a la pàgina web que és previst que properament 
se signi amb RENFE un conveni que permeti millorar l'accessibilitat de l'estació d'Ocata. 
Agrairíem que ens fessin arribar un calendari aproximat on constés la previsió d'inici de 
les obres, durada i data prevista de finalització. 
 
De la mateixa manera, ens agradaria saber si aquestes obres poden tenir afectacions 
sobre alguns dels establiments que s'ubiquen a la seva alçada, al camí Ral, tant pel que 
fa a les seves instal·lacions com a la seva activitat. 
 
6. Volem fer referència al Decret relació bestretes caixa fixa d’habilitats gener i febrer de 
2018, expedient núm. X2018001709, de data 8 de març d'enguany. En aquest decret hi 
figura un import de 407,15 euros del Departament d'Alcaldia- VISA. Ens ha sobtat aquest 
import donat els imports que fins al moment hi figuraven sota aquest concepte. Donat que 
es deu tractar d'algun esdeveniment o fet extraordinari, ens agradaria que ens facilitessin 
còpia de la documentació que figura a l'expedient, així com de les factures o comprovants 
de pagament on consti el concepte i els imports que han donat peu a aquesta despesa. 
 
7. Finalment, els demanaríem que revisessin l'acta de la Junta de Govern Local del 
passat 1 de març, ja que malgrat estar ja aprovada definitivament, hem pogut constatar 
que hi ha un error (entenem que material o tipogràfic) en el punt 14, on es fa constar que 
es presenta un pressupost amb una baixa de l'1%, i que resultaria de 49.30,93 €, quan 
l'import correcte, segons les dades que figuren a la mateixa proposat hauria de ser 
49.300,93 €. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs ara donaríem algunes respostes. Comencem per l’esquerra, 
senyor Quim Fàbregas, té alguna resposta? 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, donaríem resposta a una pregunta que ha fet la 
senyora Elena Crespo en relació amb la plaça de Puig i Roca i dels jocs infantils que 
estan degradats. En aquests moments estem en un procés molt avançat a punt 
d’adjudicar, si no vaig errat, un concurs que preveu la remodelació de diverses zones de 
jocs infantils. En concret, Can Targa, la zona de l’ambulatori del carrer Sant Miquel i la 
placeta de Puig i Roca. A part de fer una nova zona de jocs infantils de la plaça de 
Ramón y Cajal. Per tant, m’atreveixo a dir que abans que arribi el mes de juny, la Festa 
Major, aquella placeta tindrà jocs infantils nous.  
 
Quant a l’arbre que fa referència vostè, es tracta, si no recordo malament, d’un cedre que 
és bastant alt i que periòdicament el que fem és podar-lo per evitar que entrin les 
branques als balcons dels veïns. Farem inspecció i mirarem si, jo què sé, amb aquest 
últim any, doncs, han crescut de manera que molestin els veïns. De tota manera, si 
convé, ja li ampliaré la informació en relació amb el tipus de joc que posarem en aquella 
placeta i el termini.  
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Després, en relació amb el tema de les places previstes de zona blava. Quan es va fer el 
concurs es va rebre un nombre determinat de places que, si no recordo malament, 
estaven al voltant de 210. Llavors, en el mateix concurs, en els plecs s’establia que si hi 
havia modificacions a la baixa, doncs, s’havien de compensar d’alguna manera. No és 
que sigui se’n perden 10 i se n’han crear 10, vull dir, se’n perden 10 i se’n poden crear 8, 
però més o menys s’ha de tendir a compensar.  
 
Possibles pèrdues que es poden derivar properament són arran d’una actuació que estan 
duent a terme des d'Urbanisme de fer l’accessibilitat del carrer Brasil, la sortida que hi ha 
al costat del municipi, del poble. Allà és probable que s’acabin perdent, em sembla que 
són 4 o 5 places de zona blava. Si aquelles es perden s'hauran de reubicar en algun altre 
lloc que encara està per determinar. En principi, no hi ha altres places que estigui previst 
perdre; però, tot i així, a vegades se’n perden perquè hi ha una persona amb problemes 
de mobilitat que demana poder gaudir de la seva plaça de mobilitat reduïda per poder 
aparcar ell el cotxe. Llavors, de cop i volta et trobes que al carrer Sant Felip, en poc 
temps, van aparèixer dues places de PMR, ara un ha marxat, n’ha quedat una, sempre hi 
ha canvis, petits, però hi ha canvis.  
 
I després, en relació amb el transport Aragó li ampliaré la resposta perquè el tema és 
bastant complex. Però volia comentar que en relació amb els costos de reparació de 
vehicles, això està dins del contracte i que és la mateix empresa que està prestant 
actualment el servei, que és Moventis Casas, i és qui es fa càrrec de les reparacions que 
puguin tenir els vehicles. L’Ajuntament en aquest sentit no.  
 
I, finalment, en relació amb la platja de gossos, sí, malauradament el temporal que hi ha 
hagut en els darrers dies ha afectat la platja de gossos, de manera que si l’any passat era 
estreta a dia d’avui podríem dir que pràcticament és inexistent. Això no vol dir que, un cop 
remeti el temporal, mica en mica es vagi recuperant una mica. Ara, personalment crec 
que n'hi haurà una mica menys que l’any passat. Ara això està per veure, dependrà de 
com vinguin les corrents, de si porten sorra, de si no en porten, però actualment podríem 
dir que pràcticament no n’hi ha. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Val. Senyor Alfaro. 
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Sí, era per contestar la pregunta que ha fet el senyor Frans Avilés en relació amb 
subvencions per a adquisició d’habitatges de la Diputació. En tenim constància i ara 
mateix estem estudiant la proposta ja que, com ha dit vostè, estem parlant d’una quantitat 
molt, molt, molt petita i a veure quines propostes podem tirar endavant. Les compartirem 
amb la resta de grups municipals quan tinguem la resolució.  
 
En relació amb la platja per a gossos que acaba de comentar el regidor Quim Fàbregas, 
volia dir que fa un parell de dies hi vaig poder anar personalment. El temporal sí que ha 
afectat la platja actual però, malgrat l’afectació, encara es pot accedir tranquil·lament per 
la zona de Montgat on hi ha l’accés per les escales de formigó i encara es podria, també, 
accedir d’una forma més o menys estable per l’accés de Can Teixidó. Malgrat això, 
encara estem al mes de març, encara poden haver temporals que, segons les corrents, 
poden aportar més sorra o al revés, que disminueixi encara una mica més la sorra que hi 
ha actualment a la platja que hi ha entre Can Teixidó i Montgat. Gràcies 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Tallada.  
 
 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2018000005  15 de març de 2018 

 

52 

La Sra. Neus Tallada 
 
Bona nit. Per avançar una mica la resposta a l’Elena en referència al servei d’expedició 
dels carnets de mobilitat internacional, el servei ens el prestava una empresa contractada 
des del servei comarcal. Van amb retard, han tingut problemes amb l’adjudicació d’aquest 
servei i encara no ens l’estan donant. Quan tornem a donar aquest servei, que potser és 
el mes vinent, ja tornarem a recuperar això. De totes maneres, li confirmaré la data. 
 
I, en referència a la pregunta que m’ha fet en Frans referent a la Festa Major i a la fira 
d’atraccions, aquesta setmana, precisament dilluns, vam tenir comissió de festes per 
parlar de la Festa Major i entre elles, doncs, vam estar parlant, que estem treballant amb 
una nova ubicació per poder oferir més atraccions i de diferents tipus de les que vam 
oferir l’any passat, però encara no el tenim definit al 100 %. També volem vincular altres 
activitats al voltant de la fira i que sigui més accessible per a tothom. I, en referència a 
això, potser en aquest mes ho acabem de definir i li podrem avançar més informació. 
Gràcies. 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Plana.  
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Sí, gràcies. En referència als carrers que queden per urbanitzar. Bé, ja us faré arribar la 
relació més concreta. Sí, només explicar que normalment el que estem fent, pot haver-hi 
dues casuístiques. La que sigui simplement el carrer o la que vingui amb la problemàtica 
d’algun tema del seu moment de desenvolupament del planejament o alguna cosa 
d’aquestes. El que nosaltres estem fent és que no tirem endavant un expedient d’aquest 
tipus sense, no, ara diria la unanimitat absoluta, però sí que hi hagi un consens molt 
important dels veïns, perquè són quantitats importants i tots sabem que la vida està com 
està i que, a vegades, s'hi pot fer front o no. Per tant, el que nosaltres fem i ho estem 
treballant, potser alguns més, però, és primer veure que realment els costos que té la 
urbanització, això, el mateixos interessats hi puguin fer front. Per tant, és un tema que, 
bé, anem amb una certa cura i que a vegades un diu: no ja ho podrien fer. Bé, voldríem 
fer-ho, però s’ha de tenir en compte les persones.  
 
Quant al tema de l’Estampadora, s’hi està treballant, es va demanar en el seu moment el 
suport de la Diputació, que va contractar un equip de professionals. S’està treballant en el 
tema i, evidentment, quan tinguem ja la proposta, evidentment, es farà arribar a tots 
vosaltres, perquè en tingueu informació i la puguem comentar. Gràcies. 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Folch. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Per donar dues respostes, primer al company, senyor Miró. Si 
ho he entès bé per la seva exposició a la pregunta, em comentava el tema de l'Illa Centre, 
és això, no? Val, és que em deia una gran superfície. Som coneixedors, evidentment, del 
nou projecte comercial que és dirà Nou Masnou.  
 
Des que es va començar a reemprendre, a finals del 2016, tota la construcció dels 
habitatges i des que som coneixedors que, evidentment, els habitatges anaven de la mà 
de fer una promoció comercial, l’Ajuntament preocupat per com afectaria no només el 
municipi sinó també els comerços en la tendència de compra, com els afectaria des de 
molts punts de vista, vam sol·licitar, fa un any aproximadament, a la Diputació de 
Barcelona, un ajut perquè ens fes un estudi de tota aquesta implicació. Aquest estudi 
se’ns ha concedit ja. El vam demanar el 17 de març de fa un any i se’ns va concedir 
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aquest suport. Es tracta d’un estudi sobre el model comercial del Masnou i les seves 
implicacions tant urbanístiques, de mobilitat, etc., que ens serviria de base per orientar 
tant els serveis propis de promoció econòmica que donem, com per exemple el mercat 
municipal que, evidentment, està molt proper a aquesta zona, com la resta de polítiques 
de promoció del comerç.  
 
Gerència de la Diputació va considerar favorable la nostra petició, ens va donar aquest 
recurs i, fruit d’aquest, ja hem començat a treballar, perquè això ja li dic que fa un any 
vam fer la petició i s’ha fet tota la tramitació i, en aquests moments, ja tenim una empresa 
que ens han adjudicat a través de la licitació de la Diputació. És una consultora, és RBD 
Innovación y Talento i van presentar una proposta que, bàsicament, hi havia una sèrie de 
fases i serien: l’anàlisi de l’estructura comercial del comerç, que incloïa tota una 
actualització del cens dels comerços, i l’anàlisi de les demandes fugues comercials 
actuals amb un petit estudi mitjançant unes enquestes.  
 
Volia dir-li que, en principi, només ens feien unes 400 enquestes per veure com afectava 
el projecte de l’Illa Centre des del punt de vista de fugues i d’oportunitats, només al 
Masnou; però vam insistir que seria molt convenient també saber com afectarien els dos 
municipis adjacents, perquè també ens nodrim de veïns que venen a comprar al Masnou. 
Per tant, també s’han fet enquestes a Alella i a Teià. Al final, se’n van fer 300 i escaig al 
Masnou i la resta repartides, doncs, entre Alella i Teià.  
 
Fetes les enquestes aquesta setmana, s’ha fet una primera avaluació i, de fet, hem 
començat a treballar amb diferents agents que creiem que, per la seva entitat, havien de 
formar una petita taula de treball i hem convidat la Federació del Comerç, la Junta del 
Mercat i la Junta del Mercat no sedentari i hem començat a treballar per posar fil a l’agulla 
a través d’aquest estudi.  
 
Altres qüestions que també impliquen aquest estudi és: la de diagnosi comercial i reptes 
existents, és a dir, com un DAFO per saber les oportunitats que ens podria suposar, 
perquè al final el que hem de parlar és d’oportunitats i com amb aquest nou complex de 
comerç podem veure’ns afavorits i crear noves sinergies; la diagnosi a efectes del nou 
projecte urbanístic l'Illa Centre, la definició d’estratègies, d’objectius, d’actuacions i, 
finalment, per concloure-ho tot, doncs, la redacció d’un Pla Estratègic del Comerç. Per 
tant, sí que ens n'hem preocupat, sí que hem ficat fil a l’agulla i hi estem treballant. De 
tota manera, si vol més informació, doncs, li podré donar.  
 
Per contestar també al senyor Garcia respecte les coses que ha anat comentant. S’ha 
tirat molt enrere en el temps i, permeti’m doncs també, que jo ho faci.  
 
Vostè em parlava d’un informe tècnic, no sé, un informe que vostè, com a regidor, va fer, 
no deixa de sorprendre’m. Entenia que els informes els feien els tècnics. De tota manera, 
vostè va fer una petició com a regidor delegat d’un departament i va arribar a Recursos 
Humans la seva petició en funció de les necessitats del seu departament, òbviament. 
Volia dir-li que a Recursos Humans no només arriba la petició d’un departament sinó que 
hi arriba la petició de diversos departaments i és Recursos Humans qui té, evidentment, 
la competència de l’organització, la dotació, la tasca d'atendre totes les peticions dels 
diferents departaments i prioritzar-les en funció de les seves capacitats i davant les 
limitacions. 
 
Dic limitacions perquè és cert que, anys enrere, a mi m’expliquen que no hi havia 
limitacions pressupostàries com les que tenim ara, on no hi havia unes tasses de 
reposició com les que tenim ara, que quan hi havia necessitats als departaments, doncs 
simplement al capítol 1, és a dir, d’on surten els diners de recursos humans, s'hi posaven 
més diners, hi havia una bossa i d’allà es podien contractar persones. També m’han 
explicat que, anys enrere, quan es jubilava una persona hi havia capacitat per tornar a 
cobrir aquella plaça. Però quan jo vaig ocupar el càrrec en el mandat passat i en aquest 
mandat també, tant la llei de pressupostos ja ens indica, doncs, que la primera limitació 
que tenim és que el capítol 1 no pot incrementar. És a dir, que els diners que tenim per 
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pagar les retribucions del nostre personal no es poden incrementar. No només això, sinó 
que ara ja no, no tenim la taxa de reposició zero, però durant uns quants anys i quan va 
passar aquesta jubilació, és cert, teníem dos aparelladors, se’ns va jubilar un aparellador i 
vam haver de continuar amb un únic aparellador. Quan se’ns jubilava un aparellador la 
taxa de reposició era del 10 %, això volia dir que per cada 10 jubilacions podíem 
contractar una persona. Quan això passa en un ajuntament amb el volum de treballadors 
d’aquest municipi, el que ens passa és que d’uns anys cap aquí hem perdut moltes 
places. No només un aparellador sinó moltes places; però, per contra, com vostè ho diu, 
que era evidentment que si haguéssim pogut haguéssim cobert aquesta plaça, perquè 
era molt important cobrir-la, com vostè bé ha dit, pel volum d’aquest Ajuntament. També 
és cert que teníem la sort de tenir dos aparelladors en aquest Ajuntament i dos 
arquitectes. En altres departaments aquest no era el cas. Llavors, ens hem trobat amb 
departaments amb llocs unipersonals i quan aquest senyor o senyora, aquest treballador 
s’ha jubilat hem tingut dificultats per substituir-lo.  
 
I quan parlava de les limitacions i parlava de les prioritzacions, doncs com ho fèiem? 
Doncs realment intentàvem cobrir aquelles places que eren unipersonals, que es 
jubilaven i que, per tant, teníem la prioritat de no desatendre aquell departament.  
 
Això quan tirem enrere, perquè tot ha començat respecte a la pregunta de com estem 
ara. Ara estem, doncs, que l’aparellador que teníem s’ha jubilat, hem fet un procés 
selectiu per cobrir la seva plaça i aquest procés selectiu ha quedat vacant. Per tant, hem 
iniciat un nou procés selectiu per cobrir-la. Mentrestant, és cert que teníem dos 
arquitectes i un va renunciar a la plaça perquè va guanyar-ne una en un altre ajuntament, 
però hem fet també un procés selectiu i, per tant, tenim dos arquitectes, perquè ja s’ha 
incorporat el segon arquitecte. Com s’estan fent els serveis si estan coberts? Sí, estan 
coberts, doncs es tiren endavant les tasques a través d’aquests dos arquitectes i, quan 
sigui possible, amb la cobertura d’aquesta plaça que esperem que quan es faci tot el 
procés de selecció, que en aquests moments encara estem en el període de presentació 
d’instàncies fins al 27 de març, esperem que quedi coberta aquesta plaça.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si de cas acabaríem de respondre alguns dels aspectes que han quedat 
sobre la taula per escrit. Sí, però sense obrir debat perquè no és el que toca en aquest 
punt. I si vol pot tornar-la a preguntar, si vol fer algun aclariment, si us plau, amb la 
màxima brevetat.  
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Seria un aclariment perquè potser m’he explicat malament o de la intervenció de la 
regidora es podria interpretar que jo, com a regidor, feia informes tècnics. Vostè rebusqui 
a l’arxiu i trobarà una petició del regidor d’Urbanisme a la regidora de Recursos Humans, 
és a dir, anava cap a vostè i trobarà també un informe de la cap de la Unitat d’Urbanisme. 
Per tant, entenc que cadascú en el seu paper va fer la feina que li tocava.  
 
Per últim, no, no, no, no parli de limitacions, de taxes de reposició... les borses vostè les 
pot crear sempre amb limitacions o no de la taxa de reposició. Una altra cosa és que 
després la borsa la utilitzi o no. Aquí hi ha hagut una mala planificació i ha tingut la mala 
sort que ha fet una convocatòria i ha quedat deserta. No ens expliqui més històries. És 
humà, les coses no sempre surten bé i a vegades un ha d’admetre que s’ha equivocat, no 
passa res. Si vostè no s’ha equivocat doncs molt bé, a seguir així sense equivocar-se. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord. Moltes gràcies. Senyora Folch, breument si us plau.  
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La Sra. Sílvia Folch 
 
Quan vostè ha parlat inicialment ha parlat clarament que havia fet un informe i i per això 
he volgut fer aquest aclariment. Tinc molt clar que de regidor a regidor el que es fan són 
peticions. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs acabaríem de donar les respostes per escrit del que queda 
pendent i ara passaríem a l’apartat de mocions. Té la paraula el senyor Suñé. 
 
13. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per a la creació d’una 
Comissió Informativa Municipal de caràcter específic sobre processos selectius i 
contractacions de personal 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Procediré a la lectura de la moció.  
 
“El 30 de maig de 2016 el Portaveu Municipal del Grup del PSC del Masnou sotasignat 
d’aquesta moció va posar en coneixement de la Fiscalia Anticorrupció un seguit de fets 
vinculats als processos de funcionarització del personal laboral. 
 
El 3 de Gener de 2017, la fiscalia va arxivar la denúncia, si be apuntava la possibilitat 
d’iniciar la via contenciosa per entendre que es podria sol·licitar la nul·litat del procés 
donat que la Fiscalia determina que ni a les Bases Generals ni Específiques d’aquests 
processos selectius es va establir la condició que el lloc de treball fix havia d’haver estat 
obtingut en una data determinada tal i com recull la llei, en atenció a la natura restringida 
dels processos de funcionarització, que en anteriors ocasions ha suposat causa de 
nul·litat prevista a l’article 62 de la LRJPAC. 
 
Tanmateix, el 28 de setembre de 2017 i amb registre d’entrada en aquest ajuntament E-
2017/010440, l’Oficina Antifrau de Catalunya va requerir a l’Alcalde informació per una 
denuncia relativa a presumptes irregularitats relacionades amb la contractació i selecció 
de personal d’aquest ajuntament. 
 
Al mateix escrit requereix l’Alcalde per que en quinze dies faciliti informació dels 
processos selectius respectius i expedients d’onze persones així com la remissió de tots 
els processos de funcionarització. Havent sol·licitat una ampliació del termini i presentada 
tota la documentació sol·licitada, restem a l’espera de la resolució del tràmit iniciat. 
 
El vigent Reglament Orgànic Municipal, al seu article 44 estableix que el Ple pot crear 
comissions informatives per a temes específics, de caràcter temporal, l’objecte de les 
quals és obtenir la informació sobre un tema i emetre el corresponent dictamen, que 
sotmetrà al Ple. L’objecte, composició i durada d’aquestes comissions s’ha de fixar en el 
moment d’acordar-ne la creació. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Davant d’aquests fets exposats, a fi d’obtenir informació relativa als processos selectius i 
contractacions, corregir les errades que es detectin i millorar els criteris establerts en 
l’actualitat al departament de Recursos Humans de l’Ajuntament del Masnou, el Grup 
Municipal del PSC del Masnou proposa al plenari els següents punts d’acord: 
 
Primer: Acordar, tal i com disposa l’article 44 del vigent ROM, la creació d’una Comissió 
Informativa de caràcter específic per tal d’obtenir informació i emetre un dictamen, que se 
sotmetrà al Ple, sobre els processos selectius i contractacions del personal de 
l’Ajuntament del Masnou. 
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Segon: Establir com a objecte, composició i durada de l’esmentada comissió informativa 
els següents: 
 

 OBJECTE:  
 

1. L’objecte d’aquesta comissió informativa específica serà la revisió dels 
processos selectius i contractacions de personal de l’Ajuntament del Masnou 
realitzades per aquest ajuntament des de l’any 2011. Aquesta data podrà 
modificar-se si així ho decideix la comissió per majoria absoluta. Degut al volum 
de contractacions i processos selectius, i a fi de no paralitzar el normal 
funcionament del departament de Recursos Humans i Organització, la comissió 
haurà de determinar tant el nombre d’expedients anuals a consultar com la 
forma d’elecció. 

 

 COMPOSICIÓ:  
 

1. La comissió serà integrada per les persones portaveus de cada grup municipal, 
o regidor o regidora que cada grup determini.  
 

2. La presidència recaurà en l’Alcalde. Es crearan dues vicepresidències que 
seran ocupades pels representants de la oposició per ordre decreixent dels 
electes. En cas d’absència de l’Alcalde la presidència recaurà en la 
vicepresidència de major edat.  

 
3. El President i les vicepresidències conformaran la Mesa. En cas de dubtes 

sobre el funcionament els membres de la mesa escoltaran la resta de membres 
de la Comissió i prendran la decisió per majoria, que serà comunicada a la 
resta de membres. 

 
4. La Mesa, a proposta de qualsevol membre de la comissió, podrà convocar a les 

seves reunions, a través de la secretaria, a personal tècnic municipal, a 
representants del personal de l’Ajuntament o a experts externs de reconeguda 
solvència en la matèria objecte de la comissió. 

 
5. La secretaria de la comissió serà exercida pel Secretari general de l’Ajuntament 

o funcionari que el substitueixi. 
 

 DURADA:  
 

1. La primera reunió quedarà convocada automàticament a les 20 hores del setè 
dia hàbil des de la seva aprovació al plenari. 
 

2. La primera decisió de la Comissió serà determinar els dies i hores hàbils de les 
reunions, per majoria dels seus membres, encarregant-se el Secretari de 
realitzar la convocatòria formal. 

 
Tercer: Acordar, així mateix: 
 

1. Ubicació. Les reunions de la comissió tindran lloc de forma ordinària, a porta 
tancada, en la sala en què normalment es reuneixen la resta de comissió 
informatives.  
 

2. Actes. Com succeeix en la resta de comissions informatives, i a efectes de 
constància, s’aixecarà acta de les sessions per part de qui exerceixi la secretaria, 
complementada amb la incorporació d’arxius de gravació d’imatges i/o àudio 
validats amb signatura electrònica, de conformitat amb l’article 5.4 del ROM si així 
ho demana la majoria. 
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Quart. Fer públics aquests acords a través dels mitjans de comunicació habituals de 
l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí que tindríem una qüestió d’ordre. He llegit la moció, que és el que vam presentar per 
donar compliment al que estableix el ROM, però sí que tindríem una qüestió d’ordre sobre 
l’informe del senyor secretari abans de parlar de les esmenes, perquè hi ha una sèrie 
d’elements que acceptaríem i incorporaríem. Faré una breu intervenció.  
 
Ja ens hagués agradat, al nostre Grup, disposar d’un informe tan complet, extens i 
fonamentat com el present en les diferents situacions que hem viscut els darrers mesos. 
En tot cas, el que hem fet és llegir l’informe i vull destacar el paràgraf final, com he fet en 
altres ocasions, que diu i llegiré textualment: “Aquesta és l’opinió del sotasignat que 
sotmet a qualsevol altre millor fonament del dret, no obstant això l’òrgan competent 
resoldrà el que consideri oportú”. Doncs bé, l’òrgan competent és el plenari i a aquest 
m’adreço. El ROM és una eina de què ens hem dotat per regular la nostra funció d’acord 
amb la Llei de bases de règim local, però no és una norma rígida que impedeixi la seva 
adaptació o revisió com altres. Ja va passar el mandat passat quan amb l’aprovació del 
Reglament de participació, amb menys vots, es va modificar indirectament articles del 
ROM aprovat per unanimitat. Ara som nosaltres que proposem crear una comissió amb 
una visió diferent amb el marge que la llei i el ROM donen per crear comissions 
incorporant nous sistemes de control i relació fora de la limitació que tenim. Però sí que 
volem acceptar alguns dels suggeriments que el senyor secretari planteja.  
 
Primer, ens referirem al punt 1.1. de l’informe respecte a les delegacions de l’alcalde i la 
institució de la mesa. D’acord amb l’article 46, diu que les comissions informatives han de 
ser presidides per l’alcalde o l’alcaldessa o pel regidor o regidora en qui delegui, per tant 
en l’acord segon, composició, punts 2 i 3, d’acord amb l’informe del secretari quedarà 
redactat de la següent forma i el 4 també.  
 
Llegirem el 2 i el 3 primer, el punt 2 quedarà redactat de la següent forma: 
 
2. La presidència recaurà en l’alcalde. Es crearan dues vicepresidències que seran 
ocupades pels representants de l’oposició per ordre decreixent dels electes. L’alcalde 
podrà delegar la presidència en la vicepresidència que estimi oportú.  
 
3. El president i les vicepresidències, en cas de dubtes, han d’escoltar la resta de 
membres de la Comissió i prendre la decisió per majoria, que serà comunicada a la resta 
de membres. 
 
4. El president i les vicepresidències, a proposta de qualsevol membre de la comissió, 
podrà convocar a les seves reunions, a través de la secretaria, personal tècnic municipal, 
representants del personal de l’Ajuntament o experts externs de reconeguda solvència en 
la matèria objecte de la comissió. 
 
És a dir, garantim la capacitat de l’alcalde per delegar la presidència i eliminem la figura 
de la mesa que, com molt bé ha comentat el senyor secretari, no està prevista a cap 
norma.  
 
També volem referir-nos al punt 1.3. de l’informe donat que es tracta d’una mala redacció 
per part meva, per part del ponent, que amb la incorporació de la frase de forma ordinària 
dona lloc a confusió. Per tant, l’acord 3.1. Ubicació, d’acord amb l’informe del senyor 
secretari elimina aquesta frase i queda redactat dient: 
 
1. Ubicació: 
Les reunions de comissió han de tenir lloc a porta tancada en la sala en què normalment 
es reuneixen la resta de comissions informatives.  
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2018000005  15 de març de 2018 

 

58 

D’acord, aquesta seria la proposta final que presentem al plenari incorporant alguna part 
de les esmenes, però sense les esmenes. Per tant, ara seria el torn de... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per tant, ara, hi ha unes esmenes presentades. Senyora Folch 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, i continuen vives. Hi ha unes esmenes vives perquè, com he vist, ha fet alguna 
modificació respecte a la moció inicial d’acord amb el que ha comentat o considerat de 
l’informe del secretari. Nosaltres considerem igualment que les esmenes que vam 
presentar continuen vives i, per tant, les vull defensar. L’única que retirem és la tercera 
perquè, de fet, ja estava incorporada a la moció, ha sigut un error meu doncs el no 
adonar-me’n i, per tant, la tercera queda retirada, però sí que queden vives l’1, 2, 4, 5, i 6 
esmena. Per tant, quedarien vives.  
 
El fet seria: a l’igual que aquesta comissió es crea arreande l’article 44 doncs considerem 
que evidentment es pot crear sense inconvenient. L’article 44 parla que es pot crear una 
comissió i s’haurà de determinar l’objecte, la composició i la durada. Per tant, entenem 
que avui que creem aquesta comissió és sobre el que hauríem de parlar sobre l’objecte, 
la composició i la durada. Esmenem, doncs, la forma de la composició perquè també els 
mateixos articles del ROM determinem que és l’alcalde qui delega a qui ell considera i 
malgrat que han fet una petita modificació a la moció ja queda determinat a qui ha de 
delegar i, per tant, se li coarta una mica la seva capacitat de delegar. Per una altra banda, 
no indica la durada sinó que es parla d’una convocatòria i, per tant, són preceptes 
diferents i aquí ha explicat una mica el contingut de les esmenes.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord. Per part del ponent? Senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies. Efectivament, com ha dit la regidora, la tercera esmena està literalment 
incorporada. La cinquena esmena l’acceptaríem íntegrament, el punt 1 i el 2 de forma 
transversal i quedaria incorporada de la següent forma: 
 
DURADA:  
 
1. Els treballs de la comissió es duran a terme entre el moment de la seva constitució i el 

30 de juny de 2018. Aquesta durada podrà modificar-se si així ho decideix la comissió 
per majoria absoluta. 
 

2. La primera reunió quedarà convocada automàticament el primer dimecres de mes 
següent a la seva aprovació al plenari a les 18 hores. Un cop constituïda, la Comissió 
establirà els dies i hores hàbils de les reunions, i el secretari s’haurà d’encarregar de 
realitzar la convocatòria formal. 

 
La sisena, també s’accepta íntegrament perquè el punt segon del tercer acord quedaria 
redactat de la següent forma: 
 
1. Actes. Com succeeix en la resta de comissions informatives, i a efectes de constància, 

s’aixecarà acta de les sessions, que anirà a càrrec de qui exerceixi la secretaria, de 
conformitat amb l’article 5.4 del ROM. 

 
No acceptem l’esmena segona per insubstancial, donat que eliminar la referència al 
Departament de Recursos Humans nosaltres creiem que permetria demanar informes 
d’altres departaments que podria dilatar la investigació i també podria diluir la 
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responsabilitat del que estem cercant i llavors encara podria ser, fins i tot, pitjor perquè 
podria sembrar l’ombra de dubte sobre la resta de departaments i el nostre Grup no hi 
està d’acord. Tampoc no acceptem les esmenes 1 i 4. Les dues pel mateix motiu. 
Nosaltres volem que el sistema de funcionament de les comissions, vostès volen que el 
sistema de funcionament sigui el mateix que el de les comissions ordinàries, amb la 
voluntat de mantenir el mateix criteri de funcionament. Nosaltres creiem que això 
devaluaria aquesta comissió. Nosaltres volem que tots els grups juguin amb les mateixes 
condicions i com és possible, perquè és possible, doncs volem que les característiques 
d’aquesta comissió especial siguin també especials, justes i ponderades. L’articulat al 
qual vostès fan referència parla de les comissions informatives, de la composició, 
presidència i del nostre funcionament però, interessadament, obvien l’article 44 que hem 
esmentat nosaltres, que és el que permet la creació de la comissió informativa de 
caràcter específic i en el qual es basa la moció i diu textualment: 
 
L’objecte, composició i durada d’aquestes comissions ha de fixar-se en el moment 
d’acordar-ne la creació. És clar, vull recordar ara que el nostre Grup va votar-hi a favor, 
igual que vostès del ROM, i si haguéssim decidit que els ponents o si els ponents 
haguessin volgut que aquestes comissions especials tinguessin els mateixos criteris que 
les comissions ordinàries, ja no haguessin establert aquesta possibilitat d’incorporar tant 
l’objecte, com la composició o com durada. Nosaltres entenem que el fet de permetre 
aquesta llibertat dona un marge ampli per definir-ne les característiques. El nostre Grup 
manté íntegra la resta de la proposta amb les incorporacions ja acordades i recorda als 
presents que si no estan d’acord enlloc de votar en contra, com ja s’ha dit aquí, poden fer 
ús de la via contenciosa, com ja ens han dit en alguna vegada. Per aquest motiu, doncs, 
demanem a la ponent que retiri les esmenes 1, 2 i 4 o, doncs, que les posem a votació. 
Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyora Folch. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, donades les explicacions retiraríem la 2, però mantenim l’1 i la 4. Perquè entenc que 
la 5, la transacció que ha fet l’acceptaria. Per tant, la 5 la donem per acceptada i la 6 ja 
està acceptada. Per tant, entenc que només de vives, si no m’he despistat, quedem l’1 i 
la 4. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Jo demanaria a la ponent del Govern que es replantegés, si s’han de posar a votar, es 
posa a votació, però ho dic més que res perquè l’objecte de la comissió tenim el vot 
ponderat de cadascuna dels grups municipals i les delegacions d’alcalde ho pot fer en les 
vicepresidències que es nomenin. És clar, el que nosaltres no volem i això ho ha 
d’entendre, és devaluar la comissió de forma que l’alcalde nomeni un regidor diferent dels 
que nosaltres creiem que ha d’estar allà. Jo crec que sí que és cert, que estic segur que a 
l’alcalde li agradaria nomenar-la a vostè mateixa com a presidenta de la comissió, però jo 
crec que és el que nosaltres hem d’evitar. Vostè ha de defensar el criteri que empra el 
Departament de Recursos Humans, que jo crec que li pertoca i esperem que així ho faci i 
per això creiem que no seria just que fos també la presidenta de la comissió. Nosaltres, 
per això, no acceptem les esmenes, però si no decideixen retirar-les haurien de passar a 
votació. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Un moment, només un aclariment, l’alcalde hi serà en aquesta comissió, si s’aprova hi 
serà, per la seva tranquil·litat. 
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El Sr. Ernest Suñé 
 
Jo li ho agraeixo, perquè jo desitjo que la comissió primer es vegi qualsevol ombra de 
dubte. M’agradaria, i ho dic públicament, demostrar que estic equivocat en molts 
aspectes i jo m’encarregaria, en tot cas, si és així, d’actuar conseqüentment amb les 
persones amb les quals seria injustament jo hauria actuat, però jo crec que és una 
comissió prou important com perquè hi sigui l’alcalde. En tot cas, jo demano es retirin les 
esmenes o que es posin a votació.  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Senyor Suñé, jo, ja ho ha dit l’alcalde. La nostra intenció en cap moment seria delegar 
des d’un inici la presidència en qui consideri l’alcalde, sinó si hi ha alguna circumstància 
per la qual l’alcalde no pot assistir en alguna comissió puntual, que sigui la persona qui ell 
consideri qui l’hagi de substituir. Aquest és el fet del perquè trobem important que pugui 
continuar o mantenir-se o votar-se l’esmena que nosaltres indicàvem. L’alcalde ja li ha dit 
que ell pensa vindre a totes les comissions. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Llavors, jo el que li suggeriria és, amb la generositat que ens caracteritza, dir-li que si 
l’alcalde no pogués venir-hi per qualsevol cosa, quedés suspesa la reunió, que nosaltres 
no li impediríem que això passes. Per tant, garantiríem que sempre l’alcalde estigués 
present en aquestes reunions. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Vist el seu gratificant oferiment retiraríem les esmenes. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé, senyor Suñé, si vol continuar la seva intervenció? O ja fem la roda de grups? 
Senyor Garcia. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, nosaltres, a la vista de l’informe que va emetre el secretari, hi havia un punt que ara 
mateix no sabríem ben bé com ha quedat, que era el tema de la convocatòria de com 
s’havia de fer, que estaria dintre dels punts de l’acord quan es parlava de la durada.  
 
Nosaltres, si ha de servir perquè no hi pugui haver un informe contrari per part del 
secretari sobre la composició o sobre el contingut de la moció, voldríem fer una esmena 
de veu que seria suprimir el punt segon dels que consta dins l’apartat de durada i posar 
que la convocatòria correspon a la presidència de la comissió o a proposta d’un mínim 
d’un terç dels seus membres. Seria l’esmena que presentaríem. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Senyor secretari, tal com està proposada hi hauria cap inconvenient? Seria motiu de 
nul·litat la comissió? 
 
El Sr. Secretari 
 
A veure, l’informe ja estava emès, que jo crec que quedaria només el punt relatiu al tema 
de la convocatòria, que si és modifiqués en el sentit que ha dit el senyor Garcia crec que 
tots els punts queden reparats.  
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El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor secretari, llavors en tot cas acceptaríem l’esmena de viva veu per 
evitar qualsevol conflicte que pogués diluir el que aquí estem tots cercant. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs, si li sembla obrim torn i vostè tanca el torn. Senyor De las Heras, té la paraula. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, bona nit, gràcies. A veure, nosaltres hem estat amb el Grup municipal nostre i amb 
companys del partit mirant el contingut, formes i sentit d’aquesta moció i no li acabem de 
trobar el què. El què és quan parlem de l’objecte, l’objecte d’aquesta comissió informativa 
és la revisió dels processos selectius i contractacions de personal de l’Ajuntament des de 
l’any 2011. Bàsicament, és aquest l’objecte. Però és clar, trobem a faltar dins l’objecte per 
què volem aquest objecte i com portem a terme aquest objecte. Si el fet és que hi ha 
unes sospites serioses en el procés de contractació que hi ha hagut des de l’any 2011, el 
que hem d’encarregar és una auditoria del departament de contractació pagada per 
aquest Ajuntament, no per la Diputació, i sobre una auditoria ferma feta per professionals 
i a partir de les conclusions fer el que calgui, si és aquest l’objecte del que es pretén fer.  
 
Si el que hem de fer és el regidors dedicar-nos a revisar tots els processos de 
contractació, jo no sé si això són dies, hores, mesos etc. Però és que dins aquesta revisió 
d’expedients no es mencionen, no es parla què farem amb aquests expedients que 
puguin sortir. Si ens trobem expedients que són irregulars o regulars, si ens trobem, com 
és l’objecte per on ha vingut aquesta moció, amb un procés de contractació de persones 
que van passar no sé si recordo a funcionaris d’aquest Ajuntament, era una mica dels 
objectes de la revisió. Això, què farem amb aquestes persones? Hem de dir: volem fer 
una comissió per fer això, amb aquestes conseqüències si surt això, penso jo que el camí 
no és el correcte o no és l’adequat o és l’eficient, sinó que el camí seria un altre i és 
demanar si hi ha unes sospites fonamentades, documentar-les i fer, a partir d’aquí, una 
auditoria de les contractacions fetes, com he dit, des de l’any 2011. Dit això, nosaltres ens 
abstindrem i si la resta de grups creuen que és millor fer una comissió per passejar els 
expedients creiem que no és aquest el camí. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Senyora Crespo, té la paraula. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde, simplement anunciar que el nostre vot serà positiu perquè 
pensem que amb el tema de recursos humans en aquest Ajuntament hem d’anar amb 
llums i taquígrafs i aquesta comissió intentarà esbrinar tots aquests fets. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP. 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
No, sí a favor sempre de posar llum i taquígrafs, com ha dit la companya d’ICV a cada 
racó de la institució. A favor sempre d’obrir les portes i explicar-ho tot a tothom, a favor 
sempre d’investigar el que calgui i més des del 2011 i si es pot des d’abans i sigui qui 
sigui el govern que hi havia que ningú utilitzi en clau partidista i que ningú tingui por a 
explicar les coses, clares a les veïnes. Perquè els ho devem. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de C’s. Per part del PDeCAT, senyor Garcia. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, nosaltres per dir que hi votarem a favor i, en tot cas, per aclarir que nosaltres, si algú 
no se’n recorda, formàvem part d’aquell Govern, d’aquell mandat 2011 i, per tant, som els 
principals interessats a esvair tots els dubtes que hi pugui haver sobre la gestió que es va 
produir en un mandat en el qual l’Alcaldia la teníem nosaltres i teníem altres àrees de 
responsabilitat d’aquest Ajuntament, tot i que recursos humans no era una d’elles. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Folch. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, per avançar que el nostre Grup s’abstindrà en aquesta moció i s’abstindrà per un 
sentit, per un motiu molt obvi. Com ha apuntat una miqueta el senyor De las Heras, 
l’objecte d’aquesta comissió és la revisió dels processos selectius i de les contractacions. 
I per què ens abstenim? Doncs perquè és que és un dret, un deure, tenen capacitat els 
regidors per revisar sempre que vulguin, no em surt el dret, el deure... l’accés, gràcies 
senyor secretari. Tenen accés a tota la documentació i a tota la informació, tots els 
processos selectius, totes les contractacions tenen lliure accés a demanar sempre que 
vulguin tots els processos. Per tant, fer una comissió per donar-los dret a allò que ja 
tenen dret, no en trobem el motiu. Entenem que, conforme vagi succeint la comissió i per 
això tampoc hem volgut posar pals a les rodes, anirem entenent, doncs, una mica més el 
motiu, l’objecte i veure cap a on anem. Gràcies. 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tancar el debat, senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies. Jo, primer vull agrair la feina que han fet els grups que han presentat 
esmenes, tant de viva veu com escrites perquè, sincerament, el document final és molt 
enriquidor; després, vull comentar que, tot i que pugui escapar davant algunes 
manifestacions, al final no deixa de ser que s’ha aprovat una comissió que posarà llum i 
taquígrafs, com aquí han comentat. La voluntat de la comissió és allunyar qualsevol 
ombra de dubte sobre la gestió de l’Ajuntament, corregint aquelles accions que hagin 
estat ajustades a les normes vigents. Aquesta comissió neix amb la voluntat de posar 
llum a la foscor.  
 
Respecte a l’objecte que ha generat dubtes, tant en el senyor Federico de la Heras com a 
la senyora Sílvia Folch. A veure, caminante no hay camino se hace el camino al andar. Si 
vostè té una altra solució endavant, camini i faci, encantat eh. I aquesta és la que hem 
cregut nosaltres que era la idònia. Nosaltres hem fet coses, ja hem fet alguna cosa. Per 
tant, vostè, si creu que n’hi ha una altre, camini. I és clar, es fixen en el fet que es 
demanaran expedients, a veure, per part nostre el nostre Grup té molt clar què és el que 
demanarà, és a dir, no demanarem 250.000 expedients. Tenim un, dos, tres expedients 
que creiem que val la pena revisar, processos que afecten algunes persones i que 
podrien suposar algun tipus de canvi dràstic. El que és important no és que tinguem 
aquesta capacitat, perquè certament ja la disposem, la capacitat. El que és important és 
que la comissió emetrà un dictamen que serà aprovat al plenari que, per tant, suposarà 
una exigència de compliment. Per exemple, si es determinés que cal revisar 
determinades accions o si, per exemple, cregués que cal anar en contra de determinats 
processos. És a dir, això és el que és important de la comissió, vull dir més que res per 
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aclarir. Hi ha un objecte, solucionar problemes que hi pugui haver amb una acció clara i 
decidida. Farem un dictamen que es portarà en aquest plenari i els regidors hauran de 
votar. D’acord? Més que res per aclarir quina és la finalitat. En tot cas, vull agrair el 
posicionament dels grups que hi votin a favor, els que s’abstinguin i s’hi hi ha algun que hi 
vota en contra, doncs també, agrair-li-ho. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Per tant, procediríem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 7 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidors), 
ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
La moció, amb les esmenes incorporades, queda de la manera següent: 
 
“El 30 de maig de 2016 el Portaveu Municipal del Grup del PSC del Masnou sotasignat 
d’aquesta moció va posar en coneixement de la Fiscalia Anticorrupció un seguit de fets 
vinculats als processos de funcionarització del personal laboral. 
 
El 3 de Gener de 2017, la fiscalia va arxivar la denúncia, si be apuntava la possibilitat 
d’iniciar la via contenciosa per entendre que es podria sol·licitar la nul·litat del procés 
donat que la Fiscalia determina que ni a les Bases Generals ni Específiques d’aquests 
processos selectius es va establir la condició que el lloc de treball fix havia d’haver estat 
obtingut en una data determinada tal i com recull la llei, en atenció a la natura restringida 
dels processos de funcionarització, que en anteriors ocasions ha suposat causa de 
nul·litat prevista a l’article 62 de la LRJPAC. 
 
Tanmateix, el 28 de setembre de 2017 i amb registre d’entrada en aquest ajuntament E-
2017/010440, l’Oficina Antifrau de Catalunya va requerir a l’Alcalde informació per una 
denuncia relativa a presumptes irregularitats relacionades amb la contractació i selecció 
de personal d’aquest ajuntament. 
 
Al mateix escrit requereix l’Alcalde per que en quinze dies faciliti informació dels 
processos selectius respectius i expedients d’onze persones així com la remissió de tots 
els processos de funcionarització. Havent sol·licitat una ampliació del termini i presentada 
tota la documentació sol·licitada, restem a l’espera de la resolució del tràmit iniciat. 
 
El vigent Reglament Orgànic Municipal, al seu article 44 estableix que el Ple pot crear 
comissions informatives per a temes específics, de caràcter temporal, l’objecte de les 
quals és obtenir la informació sobre un tema i emetre el corresponent dictamen, que 
sotmetrà al Ple. L’objecte, composició i durada d’aquestes comissions s’ha de fixar en el 
moment d’acordar-ne la creació. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Davant d’aquests fets exposats, a fi d’obtenir informació relativa als processos selectius i 
contractacions, corregir les errades que es detectin i millorar els criteris establerts en 
l’actualitat al departament de Recursos Humans de l’Ajuntament del Masnou, el Grup 
Municipal del PSC del Masnou proposa al plenari la els següents punts d’acord: 
 
Primer: Acordar, tal i com disposa l’article 44 del vigent ROM, la creació d’una Comissió 
Informativa de caràcter específic per tal d’obtenir informació i emetre un dictamen, que se 
sotmetrà al Ple, sobre els processos selectius i contractacions del personal de 
l’Ajuntament del Masnou. 
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Segon: Establir com a objecte, composició i durada de l’esmentada comissió informativa 
els següents: 
 

 OBJECTE:  
 

1. L’objecte d’aquesta comissió informativa específica serà la revisió 
dels processos selectius i contractacions de personal de 
l’Ajuntament del Masnou realitzades per aquest ajuntament des de 
l’any 2011. Aquesta data podrà modificar-se si així ho decideix la 
comissió per majoria absoluta. Degut al volum de contractacions i 
processos selectius, i a fi de no paralitzar el normal funcionament 
del departament de Recursos Humans i Organització, la comissió 
haurà de determinar tant el nombre d’expedients anuals a consultar 
com la forma d’elecció. 
 

 COMPOSICIÓ:  
 

1. La comissió serà integrada per les persones portaveus de cada 
grup municipal, o regidor o regidora que cada grup determini.  
 

2. La presidència recaurà en l’Alcalde. Es crearan dues 
vicepresidències que seran ocupades pels representants de la 
oposició per ordre decreixent dels electes. L’Alcalde podrà delegar 
la presidència en la vicepresidència que estimi oportú.  

 
3. El President i les vicepresidències, en cas de dubtes, escoltaran la 

resta de membres de la Comissió i prendran la decisió per majoria, 
que serà comunicada a la resta de membres. 

 
4. El President i les vicepresidències, a proposta de qualsevol membre 

de la comissió, podrà convocar a les seves reunions, a través de la 
secretaria, a personal tècnic municipal, a representants del 
personal de l’Ajuntament o a experts externs de reconeguda 
solvència en la matèria objecte de la comissió. 

 
5. La secretaria de la comissió serà exercida pel Secretari general de 

l’Ajuntament o funcionari que el substitueixi. 
 

 DURADA:  
 

1. Els treballs de la comissió es duran a terme entre el moment de la 
seva constitució i el 30 de juny de 2018. Aquesta durada podrà 
modificar-se si així ho decideix la comissió per majoria absoluta. 
 

2. La primera reunió quedarà convocada automàticament el primer 
dimecres de mes següent a la seva aprovació al plenari a les 18 
hores. Un cop constituïda, la Comissió establirà els dies i hores 
hàbils de les reunions. La convocatòria correspondrà a la 
presidència de la comissió o a proposta d’un mínim d’un terç dels 
seus membres, encarregant-se el Secretari de realitzar la 
convocatòria formal. 

 
Tercer: Acordar, així mateix: 
 

1. Ubicació. Les reunions de la comissió tindran lloc a porta tancada 
en la sala en què normalment es reuneixen la resta de comissió 
informatives.  
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2. Actes. Com succeeix en la resta de comissions informatives, i a 
efectes de constància, s’aixecarà acta de les sessions per part de 
qui exerceixi la secretaria, de conformitat amb l’article 5.4 del ROM 
si així ho demana la majoria. 

 
Quart. Fer públics aquests acords a través dels mitjans de comunicació habituals de 
l’Ajuntament.” 
 
14. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA demanant actuacions en 
relació amb els habitatges públics de protecció en règim de lloguer per a joves i 
gent gran del Masnou de Torrent Vallmora, Salvador Espriu i c/ Ciutat Reial 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. La moció, que passo a llegir, incorpora modificacions a proposta 
d’ERC-MES i de la CUP. 
 
“El Masnou disposa de 90 habitatges de protecció pública en règim de lloguer destinats a 
joves i de 20 habitatges de protecció pública en règim de lloguer destinats a la gent gran, 
als quals s’afegiran els que properament es construiran a la parcel·la situada a la cruïlla 
Joan XXIII- Olivé Gumà. 
 
Des de la seva construcció, totes les gestions administratives de manteniment dels 
habitatges i instal·lacions, cobrament de quotes de lloguer i altres, així com la gestió de la 
seva ocupació i de l’assignació de nous adjudicataris en el cas que es produeixin 
renúncies són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya (Inicialment del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge i ara de l’Agència d’Habitatge de Catalunya). 
 
En totes aquestes gestions el paper de l’Ajuntament ha anat perdent pes des de l’any 
2011 i, hores d’ara, és pràcticament residual. 
 
El nostre grup municipal ha fet arribar al govern municipal, en múltiples ocasions, queixes 
i demandes d’actuació motivades pel pràctic abandonament que els habitatges i les 
persones que els ocupen pateixen per part de l’Agència d’Habitatge de Catalunya i les 
respostes que ha obtingut es poden considerar decebedores. 
 
També hem manifestat, de manera reiterada, les nostres queixes per l’excessiu i 
injustificat període de temps que transcorre des que es produeixi la renúncia a l’ús d’un 
habitatge fins que uns nous ocupants accedeixen al mateix. Una situació que, a banda 
d’un perjudici econòmic per a l’administració pública (que roman uns quants mesos sense 
cobrar lloguer), fa que les futures persones llogateres romanguin a l’espera d’ocupar un 
habitatge que, des de fa molts mesos, ha estat desocupat. 
 
Han passat més de 11 anys des de l’adjudicació dels habitatges del Torrent Vallmora i 
més de 7 des de l’adjudicació dels habitatges de Salvador Espriu i, a dia d’avui, 
desconeixem amb fidelitat quina és la situació actual d’ocupació, així com si les persones 
que els ocupen compleixen els requisits que formaven part de les normes que es van 
acordar per a l’adjudicació dels mateixos i, més concretament, dels criteris d’edat i de 
suficiència econòmica. 
 
A més, i pel que fa referència als habitatges de lloguer per a joves, aquests es van 
construir i adjudicar amb la voluntat de que les adjudicacions es produïssin per un termini 
improrrogable de cinc anys, passats els quals s’havia de produir una nova adjudicació, 
garantint d’aquesta manera una rotació que permetria que més joves del nostre municipi 
poguessin optar a un habitatge digne de lloguer a preu assequible.  
 
En opinió del nostre grup municipal és absolutament necessari que es realitzi una revisió 
exhaustiva de l’estat d’ocupació d’aquests habitatges i que, si com creiem que passarà, 
alguns d’aquests habitatges estan ocupats per persones que no compleixen alguns dels 
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requisits establerts a la convocatòria se’ls doni un termini raonable per tal que procedeixin 
a desocupar-los.  
 
Estem convençuts que, a dia d’avui, al Masnou hi ha desenes de joves que estan a 
l’espera d’emancipar-se i que voldrien poder exercir el dret a que s’obri una convocatòria 
per adjudicar els habitatges que puguin quedar lliures quan siguin desocupats per les 
persones que ja no compleixen els requisits establerts en el moment de la seva 
adjudicació.  
 
Però, a més, hem estat informats de que, en algun cas, es dóna la situació de l’existència 
d’habitatges que la persona adjudicatària ha rellogat a una altra persona o família, 
produint-se així un clar frau tant a l’administració com a les persones que estan a l’espera 
de l’adjudicació dels habitatges que quedin desocupats. 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA considera que cal donar solució a tots aquests problemes, 
molts dels quals no es produirien si l’administració encarregada de totes aquestes 
gestions fos l’Ajuntament del Masnou. 
 
Per això, el nostre grup aposta com a primera opció perquè sigui l’Ajuntament 
l’administració responsable d’aquestes gestions i si, per circumstàncies legals o per la 
negativa de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, això no fos possible, per cercar una 
alternativa per a intentar reduir aquests dèficits. Una alternativa que, en opinió del nostre 
grup, passaria per l’existència d’un protocol de corresponsabilitat en les actuacions a 
realitzar, acordat entre l’Ajuntament del Masnou i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar el govern municipal a negociar, amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, el traspàs a l’Ajuntament del Masnou de les competències i els recursos 
corresponents a totes les actuacions a realitzar en relació a la gestió dels habitatges de 
lloguer construïts per l’Incasòl al Masnou, en el període 2003-2010, en els terrenys de 
titularitat municipal situats als carrers de Torrent Vallmora, Salvador Espriu i Ciutat Reial. 
 
Segon.- Instar el govern municipal a que si, per qualsevol circumstància, el traspàs de 
competències a les que fa referència el punt anterior no fos possible, negociï amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la redacció i aplicació d’un protocol que reguli 
l’actuació co-responsable d’ambdues administracions en relació a la gestió d’aquests 
habitatges, amb l’objectiu de millorar-la posant solució als dèficits actuals que es 
produeixen en la mateixa. 
 
Tercer.- Instar el govern municipal a que, mentre no es doni compliment al contingut del 
que es proposa a una de les dues propostes contingudes als acords anteriors, es dirigeixi 
per escrit a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya demanant que es realitzi una revisió 
exhaustiva i urgent de l’estat d’ocupació actual dels habitatges objecte d’aquesta moció 
per tal de comprovar si les persones que actualment els ocupen compleixen els requisits 
que els van permetre accedir-hi en el moment de la convocatòria corresponent, que en 
aquesta revisió participin els serveis tècnics de l’Ajuntament del Masnou i que, dels 
resultats de la mateixa, s’informi puntual i exhaustivament tots els grups municipals del 
Consistori. 
 
Quart.- Instar l’alcalde del Masnou a convocar, al més aviat possible, una sessió 
informativa a la que assisteixin els/les portaveus dels diferents grups municipals i les 
persones responsables de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb l’objectiu de que 
aquestes informin amb el màxim rigor i transparència de l’actual situació en relació a 
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l’ocupació d’aquests habitatges i de les accions que es proposen dur a terme per tal de 
donar solució als problemes i circumstàncies que s’esmenten a l’exposició de motius.  
 
Cinquè. Traslladar aquests acords al departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de 
l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor De 
las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, li volia fer una pregunta al ponent de la moció. Nosaltres tenim un dubte: quan es 
demana el traspàs de les competències i és de les competències i dels recursos, entenc. 
En personal i en dotació econòmica; perquè, és clar, competències sense recursos és un 
tema que no tenia cap sentit. Bé, en aquest cas canviarem la intenció inicial del vot, 
perquè nosaltres no érem partidaris de la primera presentació d’assumir una sèrie de 
competències que no poguéssim suportar amb els serveis municipals. Si la Generalitat hi 
accedeix, que dubto que ho faci, passar-nos les competències d’Incasòl amb recursos, 
això jo quasi que apostaria que no ho tindrem, haurem de passar al punt 2, 3 i 4 amb la 
qual cosa en el punt 2, 3 i 4, doncs, estaríem plenament d’acord. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Alguna intervenció? Sí, senyora González. 
  
La Sra. Mònica González 
 
No, res. Volia comentar que el nostre Grup Municipal Socialista estem totalment d’acord 
amb la proposta que han fet els companys d’ICV. Els socialistes sempre hem dut a terme 
polítiques públiques en els nostres municipis, especialment el tema de creació d’habitatge 
públic ha sigut una de les nostres prioritats. És indispensable que, per defensar l’equitat 
de les propostes i per la ciutadania, s’hagi de mantenir una bona gestió i control 
d’aquestes polítiques d’habitatge i,, per tant, pensem que és una part de la nostra 
responsabilitat, per la qual cosa estem totalment d’acord amb la proposta que s’ha fet. 
Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Miró. 
  
El Sr. Dídac Miró 
 
Sí, vull agrair a ICV i ERC que hagin acceptat la nostra esmena, ja que entenem 
necessari que col·lectius locals que estan treballant temàtiques tan concretes com 
aquesta i fent una gran feina tinguin accés a tota la informació i espais de participació. Ja 
que són els que més tenen a aportar-hi, calen molts més espais que apoderin les veïnes i 
obrin la institució al servei de tothom. Alhora, votem a favor perquè amb mesures que 
persegueixin l’objectiu de posar fi a la problemàtica de l’habitatge sempre serem aliades; 
però, com repetim, sempre s’ha d’anar molt més enllà, calen moltes més mesures i un pla 
estratègic, ja que accions aïllades com aquesta no solucionen un problema de tan gran 
abast.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de C’s, senyor Avilés.  
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El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies. Per anunciar que el nostre Grup votarà a favor de la proposta. Han sigut 
diverses les intervencions que ha fet aquest Grup municipal en relació amb la falta de 
solvència a l’hora de gestionar aquest parc d’habitatge públic que tenim al Masnou i que 
en el seu dia es va, doncs, cedir l’Agència d’Habitatge de Catalunya actualment i, per 
tant, entenem que, bé, esperem i desitgem els grans èxits d’aquesta moció, però com a 
mínim serveixi com a, doncs, un cop d’atenció per part de l’Ajuntament respecte al 
departament corresponent, doncs entenem que les coses no s’estan fent bé: pisos buits, 
rellogats, reocupats, persones que ja no compleixen els estàndards econòmics que en el 
seu dia es van estipular per ser beneficiades amb aquesta atribució de pisos de lloguer 
de protecció oficial. Bé, crec que hi ha moltes mancances que, segurament, el 
departament està molt lluny ja que s’han oblidat d’aquest tema que no li preocupa i, bé, 
haurem de posar nosaltres la preocupació sobre la taula i liderar alguna resposta 
contundent. Gràcies. 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del PDeCAT, senyor Matas. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, per dir que el vot del nostre Grup serà favorable. No obstant això, com he estat regidor 
d’Habitatge hem patit els correus i les preguntes del senyor Màxim. I sempre se li ha 
donat aquesta informació, hem patit, en el bon sentit que deia vostè abans. Hem tramitat 
sempre tota la informació quan jo era regidor; per tant, sé del que està parlant. Només 
una petita, diguem, observació en el primer punt. Estem instant el Govern municipal 
negociant amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya el traspàs a l’Ajuntament i el mes 
passat vam encomanar a l’àrea metropolitana que tiri endavant uns pisos. Si és per una 
altra banda sembla com una mica, vostè dirà que és complementari, però és una mica 
com un contra sentit. Per una banda, estem dient ara que recuperem un i en canvi el mes 
passat vam aprovar donar-ho a una altra agència. Sols aquest aspecte de dir emplenar el 
que a vegades es comenta de municipalització. Res més. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Alfaro. 
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Gràcies, senyor alcalde. Voldria intervenir, manifestar que el nostre Grup municipal votarà 
a favor de la proposta i remarcar l’esmena que hi ha incorporada de forma inicial, que les 
competències sense recursos no tenen l’efectivitat i, per tant, remarcar el tema dels 
recursos. Vull remarcar el tema que estem en sintonia, que s’ha d’anar a buscar una 
gestió municipal d’aquests habitatges de protecció i el que deia el regidor Matas en 
relació amb aquesta, diguéssim, puntualitat no hi ha cap mena de contrarietat. Al revés, 
creiem que en un futur el pla d’habitatge podrà encarar aquestes temàtiques i aquesta 
gestió per tal que sigui el més eficient i el més proper als ciutadans del Masnou. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tancar el debat, senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer, per agrair el vot favorable dels grups que es posicionin a 
favor de la moció que hem presentat, que és una moció que ha quedat enriquida amb les 
aportacions d’ERC-MES i de la CUP. Com ha dit el regidor Albert Alfaro, per tranquil·litzar 
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el senyor Federico de las Heras, justament el tema dels recursos va ser una modificació 
de la moció a proposta d’ERC. Respecte a la intervenció del company de la CUP, tenim 
clar que aquesta, la moció, no solucionarà els problemes generals de l’habitatge al 
Masnou, això és claríssim, però sí que servirà per pal·liar en part aquest problema i, crec 
que el que és més important, és que si realment aconseguim o bé l’acord primer o bé 
l’acord segon, jo optaria pel primer, encara que tampoc és que sigui molt optimista. El que 
sí que farem serà millorar les condicions de les actuals persones que ocupen aquests 
habitatges i, sobretot, aconseguirem que més joves puguin optar a un habitatge digne en 
règim de lloguer, que segur que fa molt de temps que estan esperant.  
 
I pel que fa a la intervenció del company Jordi Matas, no és cap tipus de contradicció 
aquesta moció amb l’acord que es va prendre en aquesta sala fa un o dos mesos. 
Nosaltres no descartem que això que estem fent ara amb l’agència local de l’habitatge 
sigui una actuació que posteriorment s’ampliï en els habitatges que es puguin construir a 
l’Illa Centre, a Joan XXIII i a la Caserna. Gràcies. 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla passem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
15. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES en 
defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Passaríem al següent punt que seria una declaració institucional presentada 
conjuntament, finalment per tres grups municipals, en defensa de l’escola catalana i del 
model d’immersió lingüística, presentada pels grups municipals d’ERC-AM-MES, pel 
PDeCAT i ICV-EUiA.  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
D’acord, ara mirava els ponents, perquè no ho hem parlat, però si no em diuen el contrari 
la llegiré jo en nom dels tres. Vull agrair també perquè va haver-hi tres declaracions, 
doncs, en principi també diferents; però que hem sabut fer-ne una perquè el motiu era el 
mateix.  
 
“El desenvolupament d’una Educació pública, inclusiva i de qualitat a Catalunya ha estat 
un objectiu compartit per una majoria de la societat catalana i per la majoria dels partits 
polítics catalans en els darrers 40 anys de democràcia. La construcció d’una única xarxa 
educativa, que incorporés la diversitat social, cultural i lingüística de Catalunya com un 
valor que permet reforçar la comunitat, ha evitat la segregació educativa i, per tant, 
l’exclusió social.  
 
Si Catalunya té avui un bon model educatiu i d’immersió lingüística reconegut 
internacionalment, tot i les retallades que ha patit l’educació pública i la manca de 
recursos suficients per impulsar un model més potent d’escola inclusiva, és mèrit 
compartit per la tasca de tota la comunitat educativa catalana. 
 
Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues 
agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem 
que el model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha 
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estat producte d’una voluntat política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, 
del compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la 
llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i, 
una eina de cohesió social i cultural que té per objectiu la formació integral de la persona i 
la seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments 
pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de 
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, 
llengua o condicions individuals. 
 
La Llei d’educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria 
d’educació, desenvolupant el règim lingüístic derivat de l’Estatut, que en l’article 143.1 
estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua 
pròpia: és la Generalitat de Catalunya a qui li correspon determinar quin percentatge de 
l’ensenyament es fa en català i quin es fa en castellà, tenint en compte la situació 
sociolingüística del país, garanteix un model educatiu que dóna bons resultats 
acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues 
llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves 
d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística 
ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i 
promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera 
vegada que s’ataca la solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple 
més d’invasió de competències i d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El 
Tribunal Constitucional ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització en 
castellà a càrrec de fons públics a Catalunya en centres privats per envair competències 
autonòmiques.  
 
Al voltant del model d’escola catalana hi trobem actors i sensibilitats del món educatiu, 
social i cultural de Catalunya, com ara Somescola, que treballen per protegir, consolidar i 
millorar el model educatiu català, patrimoni de la nostra societat, i garantia per al futur i la 
igualtat d’oportunitats dels infants i joves i per a la cohesió social. Els professionals del 
sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan possible aquest model 
educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca educativa i de l’actitud 
bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i Ciudadanos, que 
utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis 
electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir la 
funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context, també, de tensions 
encara vinculades a la crisi econòmica.  
 
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa 
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la 
segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, 
es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat 
catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans 
volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat 
dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat.  
 
Per aquests motius l’Ajuntament del Masnou proposa al Ple d’adopció del següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Afirmar que el sistema educatiu català és un exemple de llibertat, convivència, 
democràcia i plurilingüisme que ens ha de permetre treballar per la igualtat, l’èxit educatiu 
i la formació de persones critiques, lliures i autònomes. L’escola catalana és i ha estat 
una eina de cohesió i promoció social indispensable a Catalunya. 
  
Segon.- Defensar el model d’integració lingüística a l’escola catalana basada en la 
llengua catalana com a llengua vehicular de Catalunya i rebutjar l’intent de segregació 
dels infants per motius lingüístics. 
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Tercer.- Exigir el govern espanyol que cessi en la instrumentalització de la llengua i el 
model educatiu català i que rectifiqui la seva intenció d’incloure una casella per a què les 
famílies puguin triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana.  
 
Quart.- Demanar al Partit Popular i a Ciutadans que no atiïn un conflicte lingüístic que el 
model d’immersió lingüística havia evitat i que aturin les falsedats sobre un dels principals 
pilars i consensos de la societat catalana, aquells que garanteixen la cohesió social i la 
igualtat d'oportunitats al nostre país. 
 
Cinquè.- Agrair la tasca dels mestres, defensar i manifestar la nostra confiança en la 
professionalitat dels equips educatius, i afirmar que, conjuntament amb l’autonomia de 
centre i la participació de la comunitat educativa, són el puntal del sistema educatiu de 
Catalunya i garanteixen la pluralitat d’aquest.  
 
Sisè.- Exigir el govern de l’Estat espanyol que desactivi les mesures de suspensió de 
l’autogovern de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució i retorni les 
competències per a recuperar la normalitat democràtica al nostre país. 
 
Setè.- Donar trasllat d’aquests acords al Ministre d’Educació, Cultura i Esports, al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als Grups parlamentaris del 
Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, a les Federacions d’Associacions de mares i 
pares, a la FMC i ACM, als sindicats CCOO, UGT i USTEC, al Consell escolar del 
Masnou i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció per part del senyor de las Heras? Ah, hi ha alguna 
esmena... 
 
La Sra. Mònica González 
 
Sí, hi ha una esmena viva que vam fer quan encara no hi havia una moció unificada i que 
la voldríem presentar, si és possible.  
 
L’esmena està referida en el punt 6è dels acords, que voldríem que s’incorpori el redactat 
que els faré a continuació. Exigir als partits polítics catalans que presentin una persona 
candidata a presidir la Generalitat que pugui ser escollida i votada i formi un govern per a 
Catalunya i així poder exigir al Govern d’Espanya que desactivi les mesures de suspensió 
de l’autogovern de Catalunya en aplicació de l’article 155 de la Constitució i retorni les 
competències per recuperar la normalitat democràtica. És aquesta l’esmena. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Haurien de respondre els ponents, que són tres. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
He consultat amb els ponents i no acceptaríem l’esmena. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Val. Doncs, primer de tot hauríem de votar l’esmena. 
 
El president sotmet a votació l’esmena presentades pel Grup Municipal del PSC-CP 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 15 vots en contra, 2 vots a favor i 4 vots 
d’abstenció. 
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Votació: 
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) i hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi hauria alguna intervenció? Senyor De las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. De fet, aquesta esmena m’acaba de xafar una part de la 
intervenció. Perquè, és clar, jo els anava a suggerir començar pel principi del seu 
plantejament; però, escolti’m, perquè treguin el 155 a veure si tenim un president legal 
d’una vegada. Perquè és que, a veure, a veure, que ja toca. És que sembla mentida. A 
veure si es posen d’acord i posen un president i el 155 fora. Però és que sembla que no, 
que els agrada el 155. Erre que erre amb el 155. Bé, doncs ja es decidiran vostès a 
treure’l algun dia.  
 
Dit això i començant pel principi, tiri pel principi. Miri, el model que m’ha posat vostè 
d’exemple de l’escola catalana, escolta, em saltaven les llàgrimes. Però si haguéssim 
posat escola catalana, escola balear, escola andalusa, escola gallega, escola basca, 
doncs també, són models d’exemple que funcionen, de cohesió, etc. Totes les escoles 
estan ben portades si tenen un bon sistema educatiu al darrere, un estat que dona suport 
a unes autonomies perquè desenvolupin les seves competències de forma adequada, 
uns suports econòmics, uns docents competents. Això és lògic, però no de la catalana 
sinó de totes. No és que l’escola catalana tal com ho plantegi sigui superior, no, és una 
bona escola, com ha de ser. És que és la que necessitem aquí, la que necessita Madrid, 
la que necessita Galícia i la que necessita Extremadura. Això és com és.  
 
Dit això, el model lingüístic és discutible i es pot discutir i es pot parlar i no és un acte 
sacramental, no, no, això ho podem defensar des de moltes postures. I la nostra és una 
postura de llibertat, és a dir, la postura de la llibertat què diu? Doncs el model lingüístic no 
és únic, no té per què ser un mono model, pot ser un model en el qual hi hagi moltes 
sensibilitats. Que hi ha gent que prefereix una immersió en el català amb uns mínims 
correctes de castellà? Doncs estupendo, estupendo per ells. Que hi ha qui ho prefereix al 
contrari? Més castellà amb uns correctes de català? Doncs estupendo. Qui vulgui 50-50, 
doncs estupendo. Qualsevol model pot ser millor o pitjor. L’important és que els pares 
tinguin o tinguem la llibertat de poder triar precisament el model que volem en llibertat. 
Potser hi haurà zones de Catalunya que tindran unes necessitats més concretes, puc 
parlar de zones tant d’immigració com zones d’interior per motius diferents. Bé, doncs, és 
un tema de llibertat. És qüestió de triar-ho. No es pot fer un acte sacramental ni un dogma 
d’això com vostès estan fent l’escola estupenda, me n’alegro que sigui estupenda, perquè 
és el millor per a tots nosaltres, però vull dir com totes les escoles d’Espanya. I això és el 
que esperem tots. I respecte al model de llibertat pel que vostès em plantegen no 
respecten o no tiren per un model de llibertat com el que nosaltres apostem. I això no és 
cap intromissió, és únicament un respecte a la diversitat i a la llibertat i a la pluralitat. Dit 
això, no puc estar d’acord amb la seva moció. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Senyora González, té la paraula. 
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La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, llegiré la nostra intervenció. El PSC va ser un dels defensors 
i impulsors del model lingüístic de Catalunya. L’escola és i ha estat sempre una font de 
cohesió i un element clau per garantir la igualtat d’oportunitats. Davant de l’ofensiva de la 
dreta espanyola, del PP i de C’s, l’escola catalana és la millor garantia per continuar 
assegurant l’orgull de poder fer servir indistintament dues llegües oficials del país. A 
diferència de l’opinió precedida, el País Basc esmentat dintre del model lingüístic és un 
país on hi ha una divisió, una segregació de bascos que parlen només eusquera o tenen 
bàsicament la seva llengua vehicular en eusquera i bascos que només parlen bàsicament 
en castellà i això ha creat una disgregació de la societat que no és el model que nosaltres 
hem impulsat i ens agrada.  
 
Declaracions fetes per companys del PSC de Barcelona que he esmentat fa un moment, 
es reafirmen en el model educatiu que es va dissenyar des de les bases de la comunitat 
educativa, que van comptar amb el consens majoritari al Parlament i ha demostrat amb 
els anys ser un model d’èxit per treballar la cohesió social i la integració de tota la 
societat. No podem per cap motiu justificar ni admetre que el paper al davant del Govern 
de l’Estat el que vol fer.  
 
La competència educativa és de la Generalitat i per això es va fer la LEC, marc jurídic en 
el qual reposa la base del nostre model lingüístic. És per això i perquè estem totalment 
convençuts i convençudes de la vàlua d’aquest sistema educatiu que ha de seguir el seu 
camí i refermar el nostre agraïment a la comunitat educativa pel seu esforç i dedicació.  
 
Però, senyores i senyors, no vulguin enganyar els ciutadans, vostès el que busquen és 
fer-nos decantar per la immersió o pel 155. Vostès el que volen demostrar és la nostra 
oposició a qualsevol instrumentalització de l’escola o de la llengua amb finalitats 
partidistes. Vostès sí. El que estan fent és no acceptar la nostra esmena, que no deixa 
d’ajustar-se a la realitat, encara que no la vulguin veure. Nosaltres, si hem d’escollir 
escollirem sempre la immersió lingüística i apel·lem a la seva fal·làcia quan volen fer 
entendre que la culpa o la responsabilitat és només del Govern de l’Estat. Tan 
responsables són vostès amb la majoria parlamentària que no ha iniciat la investidura 
d’un nou govern i que tenen aquest país paralitzat. Vostès no s’estimen tant Catalunya 
com diuen i no s’esquincin no, vostès són egoistes i no s’estimen tot el poble català, ho 
som tots els d’aquí i els d’allà. Aquest intent de mantenir la tensió entre els blocs d’estàs 
amb mi o contra mi, no, aquesta no és la via. I ara em diran que som culpables nosaltres, 
els socialistes, de mantenir el 155, oi? Mirin l’estat de la societat, mirin l’estat de la nostra 
economia, mirin l’estat del món associatiu, coartant llibertats entre els mateixos socis d’un 
o altre bàndol, perquè són, per sobre de tot, companys i socis, independentment de la 
seva ideologia política. Mirin, per la nostra part només queda dir el que ens manca ara 
mateix: respecte, responsabilitat i reforma. Amb aquestes tres idees i la bona disposició 
per tirar endavant un projecte català de consens podrem canviar el rumb malaltís que va 
començar fa uns anys. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora González. Per part de la CUP? 
 
La Sra. Rosa Subirats 
 
Una vegada més, la CUP fem una crida a la defensa del nostre model d’immersió 
lingüística. A les escoles i apel·lem a la desobediència a qualsevol imposició des del 
regne d’Espanya, ja sigui en format de 155 o en format de LOMCE i així impedir la seva 
aplicació des de les institucions, des de la comunitat educativa i des de la societat en 
general. No ens en podem estar de dir que la LEC i LOMCE comparteixen un principi 
fonamental. L’educació és un servei pel qual s’ha de pagar i no un dret universal de 
bressola universitat que s’ha de garantir. I per la coincidència de model entre LOMCE i 
LEC nosaltres no defensarem mai cap d’aquestes lleis, que juguen a mercantilitzar la 
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nostra educació. Ja ho vam dir i promoure a través d’una ILP al 2015 i avui ho seguim 
dient, ens cal una llei ferma i valenta que, sense oblidar mai la defensa de la immersió 
lingüística, plantegi un model educatiu centrat en l’alumnat, públic, democràtic, laic, 
coeducador, universal de bressola a universitat. Perquè estem convençudes que ha de 
servir de base per vestir el sistema educatiu de la República de Catalunya i dels Països 
Catalans. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de C’s, senyor Avilés? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gracias. Un par de reflexiones antes de, digamos, leer más concretamente el 
posicionamiento de nuestro grupo en relación a la inmersión lingüística o a la moción que 
se ha presentado, a la que ya avanzamos que votaremos en contra. Lo cierto es que esta 
moción, que es bastante recurrente, no es la primera vez que se presenta una moción de 
este tipo porque se aprovecha o siempre se ha aprovechado cada vez que por parte del 
Partido Popular o por parte de C’s o por parte de otro partido político, alguna asociación 
ha intentado discutir si el modelo de inmersión lingüística es el más adecuado o no es el 
más adecuado enseguida se ha salido en tromba por parte del nacionalismo catalán para 
intentar, digamos, chafar esa pequeña discrepancia o ese, en fin, y lo de libertad que se 
reclama, y siempre se ha salido en tromba. Prueba de ello son las multitudes de 
mociones que hemos presentado en este pleno, en fin. Y siempre el mismo argumento. 
Lo utilizan con efectos electoralistas, lo utilizan para ganar votos, pero aquí es donde 
viene lo bueno, para sacar rédito electoral fuera de Catalunya. Y claro, todo esto cada 
vez va teniendo menos recorrido y menos fuerza porque aunque el 155 no les deje ver el 
bosque en fin, el procés no les deje ver el bosque, las payasadas, con perdón, que hace 
el Puigdemont allí no les deje ver el bosque, lo cierto es que tienen que recordar, 
empezar a interiorizar que el partido que ha ganado las elecciones en Catalunya, no en el 
resto de España, no, en Cataluña estos que dicen que utilizan el tema de la inmersión 
lingüística para ganar votos fuera de Catalunya, pues resulta que el partido que ha 
ganado en Catalunya en votos y en diputados lo repito, el partido que ha ganado en 
Catalunya las última selecciones autonómicas, es C’s. Ese partido que, según ustedes, 
está utilizando esta arma arrojadiza para ganar votos fuera de Catalunya. Pues resulta 
que, de momento, les está ganando en Cataluña, así que háganselo mirar porque parece 
ser que estas mociones cada vez van a tener menos recorrido o van a intentar o van 
conseguir engañar a menos gente. Dicho esto, y para argumentar más técnicamente por 
qué vamos a votar en contra de esta moción, voy a pasar a leer el argumentario que 
habíamos preparado que dice así:  
 
El concepte d’immersió lingüística és incorrecte. En el cas dels catalanoparlants no és 
una immersió sinó un sistema d’educació monolingüe en la seva llengua materna. No és 
un model d’èxit internacional. No hi ha cap document que li doni suport. Els nostres 
companys del Parlament de Catalunya han demanat de forma reiterada que citi un sol 
document, un i no s’ha aconseguit. Si alguna persona d’aquest Ajuntament coneix cap 
document que el citi, si us plau, que el porti. Si parlen de la Unió Europea, és mentida. 
 
La Unió Europea no té competències per parlar del tema. Hi ha un document del Consell 
d’Europa que felicita el Govern d’Espanya i que diu que la immersió és bona si es fa de 
forma voluntària, quant a Catalunya recordem que és obligatòria. I en cap cas es pot 
treure l’espanyol com a llengua vehicular. El sistema català no es fa en lloc del món, si 
fos un model d’èxit altres països l’aplicarien també, suposem. El nivell d’espanyol dels 
alumnes catalans no és superior al de la resta d’Espanya, com a vegades es diu, no hi ha 
cap prova homologable. Cada comunitat autònoma fa i corregeix les seves proves.  
 
Pel que fa a la selectivitat, passa el mateix que a la universitat, fa les seves proves, la de 
Catalunya és més fàcil per exemple que la de Madrid perquè no hi ha ni anàlisi sintàctica, 
ni història de la literatura. Si parlen de les proves del Ministeri només es van fer un any i 
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només en pocs centres triats expressament per la Generalitat. No és cert que garanteixi 
la cohesió social, cap estudi acadèmic internacional parla de la llengua vehicular quan 
analitza la cohesió social. La cohesió social en educació s’analitza segons l’equitat i la 
igualtat d’oportunitats. El sistema educatiu català no garanteix ni l’equitat, ni la igualtat 
d’oportunitats, perquè és una de les comunitats autònomes on els resultats acadèmics 
depenen més de la renda de les famílies i perquè un alumne té fins a vuit cops més 
possibilitats de fracàs escolar segons el lloc on hagi nascut i això passa aquí a Catalunya.  
 
A més, les persones amb diners poden triar escoles amb tres llengües vehiculars, mentre 
que les persones que no tenen diners s’han de conformar amb una sola llengua vehicular. 
Un sistema així no garanteix la cohesió social. Com deia, nosaltres proposem un sistema, 
és prou conegut, amb tres llengües vehiculars: el català, l’espanyol i l’anglès, on no es 
separi els alumnes per llengües ni pels diners de les seves famílies, com passa 
actualment. És per això que, òbviament, hi votarem en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passaríem, per part d’ICV, els ponents, senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Complicat. Senyor Federico de las Heras, vostè és un 
sentimental. Cada vegada que parlem de segons quins temes a vostè se li omplen els ulls 
de llàgrimes. La propera vegada vindrem preparats i facilitarem un llençol per evitar que 
no inundi la sala de plens. 
 
S’estranya vostè que parlem de l’escola catalana, és que estem a Catalunya, suposem 
que a Galícia parlaran de l’escola Galega. 
 
I vostè que diu que l’escola catalana és una escola excel·lent, potser el seu partit no 
opina el mateix o si opina el mateix el que intenta és que no sigui tan excel·lent i per això 
els atacs continuats que fa des de fa molts anys contra el model d’escola catalana. Un 
dels quals, l’últim, va ser l’ocurrència de col·locar una casella a l’imprès de preinscripció 
per a la propera campanya per optar a una plaça a l’escola pública i a la concertada. 
 
Per al nostre Grup, la proposta, que no sabem si qualificar com a “globus sonda” que va 
plantejar el secretari d'Estat, és doblement il·legítima: 
 
1. Primer, perquè es basa a desenvolupar una mesura prevista a la LOMCE, una llei que 

compta amb el rebuig unànime, com vostè pot acreditar, de la comunitat educativa i 
que, a més a més, va ser paralitzada pel Congrés dels Diputats i que ara el Tribunal 
Constitucional ha declarat en alguns preceptes inconstitucional. Concretament, com 
vostè sap, ha anul·lat alguns dels articles per considerar que envaïen competències 
autonòmiques en matèria d'educació. Entre d'altres aspectes, la sentència considera 
que el sistema dissenyat per la llei per garantir l'ensenyament en castellà sostinguda 
amb fons públics no respecta el repartiment de competències entre l'Estat i la 
Comunitat Autònoma. 
 

2. Segon, perquè el Partit Popular està intentant imposar per la força allò que no pot 
aprovar democràticament al Parlament de Catalunya. Una força política gairebé 
extraparlamentària a Catalunya, amb només quatre diputats, no pot acabar amb un 
dels consensos més majoritaris, malgrat que a alguns els pesi, de la societat catalana. 

 
No se'ns escapa que la intenció del Ministeri d’Educació s'inscriu en una batalla 
electoralista, que vostès i Ciutadans negaran a costa de danyar els principals pilars i 
consensos de la societat catalana, aquells que garanteixen la cohesió i la igualtat 
d'oportunitats a Catalunya. 
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Fa temps que el PP i C’s busquen encendre un conflicte lingüístic, que el model 
d’immersió lingüística havia evitat. Han organitzat i finançat denúncies a escoles exigint 
que determinades criatures rebessin les classes exclusivament en castellà, i van acabar 
obtenint sentències de poc sentit lingüístic i pedagògic que marcaven el percentatge 
exacte d’hores de classe que calia fer en castellà, sense permetre variacions entre 
escoles o per edats, ben recomanables. 
 
El PP no en té prou amb segregar l'alumnat en funció de sexe, fins i tot amb diners 
públics, com fan els seus concerts amb les escoles de l'Opus, o per qüestions 
socioeconòmiques, concertant escoles elitistes, sinó que ara vol introduir una nova figura 
de segregació educativa per qüestions lingüístiques. 
 
Aquest atac sense precedents contra el model d'escola pública catalana es produeix en 
un moment en què hem de lamentar, una referència a la qual abans feia esment la 
regidora del PSC, que encara no hi hagi un Govern a Catalunya que pugui fer front a 
aquesta envestida i que, a més a més, és el que ha permès que el PP intenti aplicant el 
155: introduir aquesta variant en el procés de preinscripció.  
 
Pel que respecte a la intervenció de la regidora del PSC. La regidora del PSC ha 
començat dient que el PSC va ser l’impulsor del model d’escola catalana i jo li diria que ell 
va ser un impulsor, però el PSUC va ser el principal valedor del model d’immersió 
lingüística, i això està reconegut a tot arreu.  
 
Des de fa 40 anys, primer el PSUC, després l’Entesa i després ICV-EUiA i ara Catalunya 
en Comú hem reivindicat un model d’integració lingüística i hem contribuït al model d’èxit 
de l’escola catalana. Tant de bo que haguéssim assolit totes les altres reivindicacions 
històriques en el camp de l’educació. Hem de recordar que vam votar en contra de la 
LEC, a la qual feia referència el regidor de la CUP. L’educació laica, per no separar 
l’alumnat per creences religioses; la coeducació, per no segregar per capacitats; l’escola 
gratuïta, per no segregar per poder adquisitiu. Aquesta pluralitat a les escoles faria 
impossible qualsevol tipus d’adoctrinament i permetria, més que la “transmissió”, la 
reconstrucció de personal i la creació de coneixement.  
 
Però encara no ho hem aconseguit. Encara tenim escoles que separen els nens de les 
nenes; escoles de pagament, que separen l’alumnat segons la capacitat de pagament de 
les famílies; escoles religioses i religions a l’escola pública, que tenen com a missió la 
transmissió d’una doctrina i, per últim, un pressupost raquític per fer possible la inclusió 
educativa de l’alumnat més desafavorit o amb diversitat funcional. La prevenció de 
qualsevol adoctrinament està en la pluralitat i la inclusió. 
 
És per això que, com fem en aquesta moció, hem de denunciar les accions que van en 
sentit contrari als nostres plantejaments i hem de demanar el suport de tothom en contra 
d’aquestes polítiques segregacionistes i no inclusives de PP i C’s que, lluny de buscar 
una millora en l’ensenyament, tan sols estan motivades per un interès clarament 
electoral.  
 
Estem molt decebuts per la intervenció que ha fet la regidora del PSC. Jo crec que s’ha 
equivocat clarament de debat. 
 
Aquí no estem debatent 155 o DUI. Estem debatent sobre model d’escola catalana que 
vostè deia defensar. Nosaltres estem plantejant mantenir l’actual model lingüístic i, per 
fer-ho, la moció fa una breu referència a l’article 155, com a recurs que ha intentat utilitzar 
el PP per atemptar contra un model que la regidora diu que valoren positivament. 
 
Ens ha acusat d’egoistes i de no estimar el poble de Catalunya. Creiem, amb tot el 
respecte, que ha perdut el nord. 
 
Respecte a la intervenció de Ciutadans, es qualifica per ella mateixa i no tenim res més a 
dir. 
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Vull agrair com a part dels ponents de la moció, el vot favorable dels grups que donin 
suport a la nostra. Gràcies i això és tot. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Meritxell Blanch. 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Bona nit, seré molt breu. Primer de tot el nacionalismo excluyente catalán que has dit, 
Frans, t’he de dir que sí que considerem que és un model que funciona. És un model 
d’èxit, és un model d’èxit perquè les competències bàsiques a Catalunya estan per sobre 
la mitjana en llengua espanyola de l’Estat i et puc dir un informe. L’informe PISA del 2016 
diu que la comprensió lectora està per sobre de la mitja espanyola i molt elevat pel que fa 
als altres estat europeus.  
 
Pel que fa al PSC, també ens sentim decebuts, no, perquè evidentment que volem un 
govern, volem un govern. Ja hem presentat dos candidats, però aquests dos candidats no 
estan ben vistos pels ulls de segons quins partits. Què volen? Volen el seu candidat i els 
partits nacionalistes o, com dieu vosaltres, excloents catalans no estem disposats a 
deixar-nos perdre, els que nosaltres considerem que són el president legítim o el 
president que la majoria decideixi. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Per tancar el debat si us plau. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, els dos ponents de la moció ja ho han dit tot. Jo només volia fer quatre precisions i és 
que estem parlant d’immersió lingüística, que estem parlant de cohesió social, que estem 
parlant d’igualtat d’alumnes, que estem parlant de no segregar els alumnes per raó de la 
llengua i, per això, defensem, hem defensat i defensarem el nostre model lingüístic de 
l’escola catalana. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Un moment, si us plau, senyor secretari, hauria de fer-li una consulta. Tenim un problema 
tècnic que hauríem de finalitzar el Ple a les dotze de la nit i ens estem allargant en excés. 
Llavors, jo proposo que, per no allargar aquesta votació i com ara venen també unes 
altres mocions, evidentment, podríem continuar senyor secretari el ple. Fins a les 12 h. 
No és una qüestió del que figuri en el ROM, és un problema del cessament del secretari i 
l’interventor. Llavors, jo els proposo que anem una mica avançant perquè tenim un 
debat..., si els sembla passem a la votació i, evidentment, si al final algunes declaracions 
queden les posposaríem en el ple, perquè crec que l’important és que poguéssim tractar 
les següents declaracions institucionals. Les últimes, les d’urgència les podríem deixar 
per al proper ple, però tenim un problema que hem d’acabar a les 12 h i ens estem 
allargant excessivament. D’acord, doncs si els sembla passem, si podem fer-ho ho farem 
tot, passem a la votació de la declaració institucional. 
 
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 4 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra. 
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16. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ en 
defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística 
 
Se substitueix per una declaració institucional conjunta dels grups municipals d'ERC-AM-
MES, PDeCAT-UNIÓ i ICV-EUiA en defensa de l'escola catalana i del model d'immersió 
lingüística.  
 
17. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en relació 
amb la recuperació de la gestió pública de la xarxa Ter-Llobregat 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Si li sembla al senyor alcalde no la llegeixo i només comento les propostes d’acord? Bé, 
està relacionada amb la sentència del Tribunal Suprem respecte a l’adjudicació de la 
gestió d’aigües Ter Llobregat i la proposta presenta els següents acords: 
 
“El 6 de novembre de 2012 el govern de la Generalitat de Catalunya adjudicà el concurs 
de privatització d’Aigües Ter-Llobregat a un conglomerat d’empreses liderat per Acciona. 
D’aleshores ençà aquest procés ha viscut un llarg periple judicial. 
 
Des de l’aprovació de la llei Òmnibus, que inicià el camí cap a la desaparició de l’empresa 
pública Aigües Ter-Llobregat, la tarifa que cobra aquesta empresa als municipis als quals 
presta servei s’ha pràcticament duplicat sense que hi hagi hagut cap millora perceptible. 
 
Tant els municipis, que per a connectar-se a la xarxa Ter-Llobregat aportaven un 50% de 
la inversió, com la societat civil, s’oposaren des del primer dia a la desaparició de 
l’empresa pública ATLL. 
 
La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic estableix, en la seva disposició addicional sisena, que “El Govern, en el cas que el 
Tribunal Suprem confirmi la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que declara la nul·litat de l'adjudicació del contracte de serveis d'abastament 
d'aigua en alta Ter-Llobregat, ha de presentar al Parlament la voluntat de recuperar-ne la 
gestió directa i el calendari d'actuacions i mesures per a fer-ho possible. 
 
Així mateix, el Govern ha de presentar les iniciatives legislatives pertinents perquè la 
xarxa d'abastament en alta Ter-Llobregat es defineixi com un bé comú i com un servei 
que atén un dret humà essencial per a la vida i que no pot ésser objecte d'afany de lucre. 
Per aquest motiu, el Govern ha de garantir per reglament els espais necessaris de 
participació ciutadana que facilitin els mecanismes imprescindibles de transparència i 
control públic i també de control ciutadà de l'empresa pública gestora.” 
 
El Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, celebrat el 28 de desembre 
de 2017, aprovà, malgrat l’oposició frontal del món local, un increment de la tarifa d’ATLL 
d’un 11,88%. Aquest increment ve fonamentat principalment en l’aplicació de clàusules 
retributives i financeres del concessionari no vinculades a la millora del servei. 
 
En data 20 de febrer de 2018 la secció 4ª de la sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Suprem dictaminà la sentència nº 269/2018, en la qual confirma l’anul·lació del 
concurs de privatització d’ATLL, quedant-ne per tant exclòs tant l’adjudicatari inicial com 
l’altra empresa concursant. 
 
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents 
 
ACORDS: 
 

1. Reclamar a la Generalitat de Catalunya i a la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat que presenti al Parlament el pla per recuperar la gestió pública de la 
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xarxa Ter-Llobregat i el calendari d'actuacions i mesures per a fer-ho possible, 
donant així compliment al mandat legal derivat de la llei 5/2007. 

 
2. Reclamar a l’Agència Catalana de l’Aigua la reversió de la pujada tarifària de 

l’11,88% d’ATLL concessionària aprovada el 28 de desembre de 2017, donat que 
estem davant d’un contracte nul en el que només hi tenen cabuda els costos 
d’explotació. Pel mateix motiu, restituir la imputació de costos impropis des de 
l’inici del procés.  

 
3. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de 

Territori i Sostenibilitat, a l’Agència Catalana de l’Aigua, als grups polítics del 
Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació 
de Municipis de Catalunya, a la Confederació d’Associacions Veïnals de 
Catalunya i a la Plataforma Aigua és Vida i fer-los públics a través dels mitjans 
habituals de comunicació de l’Ajuntament.” 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna esmena? Cap esmena? Alguna intervenció? Senyor De las 
Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Volia comentar que hi ha punts en què estem d’acord i altres en què no. El tema de la 
privatització o la recuperació d’un servei cap a la gestió pública no garanteix que aquest 
servei sigui millor, com en altres ocasions ha manifestat el ponent sobre altres temes. En 
aquest aspecte no estaríem d’acord. Dit això, sí que hi ha punts en què estem d’acord per 
això ens abstindrem. Volia comentar i afegint a la presentació de la moció que la 
privatització d’aquest servei va ser una gran chapuza de la Generalitat, forçada per 
motius econòmics. Es van pagar 298,6 milions d’euros d’entrada i es van anticipar contra 
dèficit pressupostari mil milions, que ara són partides que s’han de desdotar i ens 
ocasionen un problema greu dins les finances de la Generalitat de Catalunya. Aquest 
tema no s’ha comentat i és un tema que valdria, si no estic equivocat, CiU en el seu 
moment a través del senyor Mas Colell i bé les chapuces al final passen factura, com ens 
ha passat en aquesta ocasió. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció per part del grup PSC? Sí, senyora González. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Res, una petita intervenció: que estem d’acord amb els acords i amb la proposta d’ICV i 
que hi votarem a favor.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per part de la CUP? 
 
La Sra. Rosa Subirats 
 
És el moment de retornar a un model de gestió directa, pública, transparent, participativa i 
democràtica del servei d’abastament d’aigua. Ja sabeu que a la CUP volem recuperar la 
gestió dels serveis públics, però que no la volem recuperar per gestionar-los nosaltres 
sols. Amb els nostres assessors i gent de confiança, com han fet els partits del poder 
sempre, sinó perquè hi hagi un control popular de veritat. I no volem deixar de recordar 
qui són i han sigut els assessors polítics d’aquest desori. Destaquem els noms d’Imma 
Mayol, és cap de files d’ICV-EUiA a Barcelona; Jesús Maria Canga Gets, alcalde de Sant 
Adrià, del PSC; Assumpta Escarp i Francesc Narváez, històrics regidors del PSC a 
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Barcelona o Joan Puigdollers, de CiU, i també gran amant de l’escó barceloní. Que la 
desídia d’anteriors governs i les aplicacions del 155 no ens facin traïdors i aquesta 
vegada sí recuperem el control sobre aquesta estructura d’Estat cabdal per controlar i 
assegurar el dret humà a l’aigua. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de C’s alguna intervenció? 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, és per demanar al ponent si és possible votar per punts el primer acord i la resta per 
dos blocs? És que nosaltres tenim un posicionament diferent en els acords, que el primer 
aniria per un costat i el 2 i 3 per l’altre. Val, doncs faig una mica l’explicació.  
 
El nostre Grup pot compartir la finalitat de la moció, però no la seva totalitat i com que el 
vot, diguéssim, per separat ens permet fer una doble lectura i una explicació millor del 
nostre posicionament.  
 
Està clar que reclamar a l’Agència Catalana de l’Aigua la reversió de la pujada tarifària 
del 12 % que va aplicar en el seu moment és quasi una obligació o un deure que tenim 
com a representants municipals per demanar i exigir que això es faci. Doncs va ser i es 
va realitzar amb un clar abús de posició en aquell moment emprada pel Govern de la 
Generalitat, que li va donar llum verda en aquesta pujada escandalosa que, lògicament, 
no tenia, diguéssim, aval jurídic i, per tant, demanar aquesta reversió i tenir el suport del 
nostre Grup, com també tindrà el suport del nostre Grup traslladar aquests acords a les 
entitats que s’hi mencionen.  
 
Quant a la recuperació de la gestió pública de la xarxa Ter Llobregat, entenem que sí, és 
cert que el que hem vist últimament és que, bé, es va fer una gran estropicio quan a la 
seva licitació, en fi, de l’aigua de la xarxa Ter Llobregat amb una concessionària, Acciona, 
que ara ha declarat deserta, declarada nul·la i, per tant, aquesta, que ja havia fet uns 
pagaments, tenia dret a uns guanys futurs, doncs reclamarà un xifra milionària al Govern 
de la Generalitat. Espero i desitjo que aquelles mocions de caire polític que es van 
presentar en aquest municipi a l’hora de reclamar responsabilitats a tort i a dret, esquerra 
i a dreta, a dalt i a baix, per la nefasta gestió també del Castor i del cost econòmic que ha 
tingut per a les butxaques dels ciutadans, espero que aquella contundència, sobretot de 
les forces d’esquerra, es tingui ara també quan la broma aquesta de l’aigua Ter-Llobregat 
ens costi a tots els catalans, doncs, xifres molt, molt importants. Espero i desitjo i estic 
segur que, amb la coherència que els caracteritza, tindrem aquesta contundència a l’hora 
de reclamar al Govern de la Generalitat, doncs, tota la responsabilitat sobre això. Si bé, el 
tema de la recuperació de la gestió pública de l’aigua és un tema que se’ns escapa des 
del punt de vista tècnic com a municipi, com a regidors i, per tant, no ens podem 
pronunciar ni a favor ni en contra i entenem que és un tema que haurien de tractar els 
professionals de l’àrea o, en qualsevol cas, els diputats que ens representen al Parlament 
de Catalunya i, per tant, com que no tenim una, diguéssim, una decisió tècnica presa ens 
abstindrem en el primer punt. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del PDeCAT alguna intervenció? Per part del grup d’ERC? 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Només per dir que el Grup Municipal d’ERC hi votarà a favor. 
Vull recordar que també hi ha un preacord d’investidura entre JuntsxCat i ERC que 
preveu la recuperació de la gestió pública d’aigües Ter-Llobregat i, per tant, donarem 
suport a la proposta. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, per tancar el debat.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies. Volem agrair, en primer lloc, el vot favorable als grups que donaran suport a la 
moció. Una moció que posa de manifest que encara no fa un mes que el TS, com a 
crònica d’una mort anunciada, va anul·lar el concurs de privatització d’ATLL, al qual es 
referia el regidor del PP, i que va convocar el govern d’Artur Mas amb la intenció 
d’aconseguir uns ingressos de 1.000 milions d’€ amb la privatització. 
 
Un concurs que, per més inri, i tal com la sentència del Tribunal Suprem ha confirmat, va 
adjudicar irregularment la gestió a Acciona i que ara ha quedat sense efecte. 
 
Nosaltres creiem que, tal com proposa la moció, s’haurà d’exigir a la Generalitat que es 
recuperi la gestió pública d’ATLL. I, també, que l’ACA reverteixi la pujada d’un 11,88 % en 
les tarifes acordades a les quals la moció es refereix. 
 
Esperem i confiem que mocions com aquesta s’aprovin a centenars de municipis de 
Catalunya i que aquestes aprovacions forcin el Govern de la Generalitat a atendre el 
contingut dels acords adoptats, més si, a més a més, hi ha un compromís de govern entre 
JuntsxCat i ERC. 
 
No hem entès la referència que ha fet la companya de la CUP a Imma Mayol, suposem 
que està motivada perquè tenen el convenciment, com nosaltres també, que quan arribin 
a gestionar temes com aquells als quals s’ha referit sortiran absolutament impol·luts 
perquè, com tots sabem, els membres estan sempre per damunt del bé i del mal. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla passem a la votació de la declaració institucional. Per 
tant, primer posaríem a votació el primer punt de la declaració institucional. 
 
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor, 1 vot en contra i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació del Primer acord 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I ara votaríem la resta de punts. 
 
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor. 
 
Votació del Segon i Tercer acord 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara passaríem al debat de quatre declaracions institucionals. Ho faríem de manera 
ordenada.  
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La declaració institucional presentada pel Grup Municipal de C’s per sol·licitar 
l'ajornament o suspensió del nou servei d'Atenció i Seguiment de Drogodependències 
"CAS", que està previst que s'iniciï al març, al Centre d'Atenció Primària d'Ocata. 
 
La declaració en el mateix sentit del Grup del PDeCAT, la declaració del Grup Socialista 
per exigir l’aplicació del Pla de Salut de Catalunya i la declaració institucional d’ERC-AM-
MES de suport als nous serveis de salut mental al Masnou. 
 
Si els sembla, el que faríem és que cada ponent explicaria la seva declaració institucional 
i després obriríem un torn de paraules i, després, ja entraríem en la votació per punts o 
com s’escaigués de les diferents propostes que figuren en aquestes declaracions 
institucionals. Per tant, per llegir o defensar la declaració institucional té la paraula el 
senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, perdoni, una qüestió d’ordre. Abans, com que de tres mocions n’han fet una i el 
ponent de la moció és el que parla l’últim a l’hora de defensar la seva moció, hi ha hagut 
una cosa que al final els tres ponents originaris de cadascuna de les mocions han parlat 
en els últims llocs sense respectar l’ordre establert en el ROM de cara a les intervencions, 
aquí com quedarà el tema? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Entenc, senyor, sinó m’ho corregeix el senyor secretari, per l’ordre de la presentació de 
les declaracions, entenc. Com està a l’ordre del dia. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No, és a dir, se suposa que ara farem el debat de la meva. Val, doncs llavors, si tancaré 
ja, tancaré jo el debat d’aquesta. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Potser no m’he explicat prou bé. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No, sí, però jo vull saber que passarà quan estigui... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Primer, la seva declaració, a continuació el grup del PDeCAT presenta la seva declaració. 
Després, el grup PSC presenta la seva declaració i després el grup d’ERC, que presenta 
la seva declaració. Obrim torn d’intervencions... 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
I qui tanca aquest debat? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs per ordre de grups municipals, crec que seria el més lògic. 
  
El Sr. Francisco Avilés 
 
Val, és que abans no s’ha respectat això. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
No l’acabo d’entendre jo.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No, que fa un moment no s’ha respectat aquest ordre.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Continuo sense entendre-ho. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Ja li ho explico. Quan vostès havien presentat una moció cadascú de l’escola lingüística, 
val? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Presentada per tres grups. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Bé, n’havien presentat tres i han aconseguit consensuar-ne una. Si seguim l’ordre 
establert en el ROM, abans que parlés aquest regidor de C’s hauria d’haver parlat ICV. 
Llavors, bé, els que són ponents això no s’ha fet mai, és a dir, només el que defensa es 
fa un i... si, si parlen com a grup municipal però la defensa de la moció un, que és l’últim 
que tanca. Perquè sinó estaríem, lògicament, amb indefensió la resta de persones que no 
siguin ponents, perquè hauria de lluitar contra tots els ponents. Això no s’ha fet mai. Es fa 
el qui fa de ponent la lectura, que ha sigut en aquests cas la Sílvia Folch, la que tancaria 
el debat i la resta parla com a cada grup municipal. Això és el que s’ha fet, així, però bé, 
entenc que ha sigut una errada, l’hem deixat passar i ara el que farem és tancar el debat 
per l’ordre, diguéssim, que estableix el ROM. Serà així.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, no sé jo... Jo crec que ara repeteixo que cada grup presenta la seva declaració i obrim 
un torn de debat. El normal seria que els quatre grups que han presentat les declaracions 
siguin els darrers, per ordre, a l’hora de posicionar-se o també es pot fer de menor a 
major, com s’ha fet altres vegades. Queden aquestes dues fórmules. Estic obert a 
qualsevol...  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sinó l’únic és que la fórmula que està marcada en el ROM és la que perjudica. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No, jo crec que vostè el que està plantejant és que féssim el debat per separat, que és 
una altra cosa. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No, de la meva moció... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No ho acabo d’entendre. 
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El Sr. Francisco Avilés 
 
No, o sigui, tothom que presenta una moció és l’últim que intervé. Tothom que presenta 
una moció aquí és l’últim que intervé. Si el ponent llegeix la moció parlen la resta i tanca. 
D’aquesta manera no tancarà el ponent sinó que s’invertirà l’ordre. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
A veure, jo crec que el que és lògic, sent el mateix tema, és que fem un debat conjunt, em 
sembla per una qüestió d’economia d’escala. Llavors, no acabo d’entendre la seva 
preocupació. Vostè, en definida vol ser l’últim, no? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No, almenys de la meva. La meva, jo vull que es respecti... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Fem el debat conjunt... 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No, però jo vull que es respecti el ROM, almenys amb la meva. Si la resta no vol fer-ho 
cap problema.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs, si vol fem el debat per separat de les quatre declaracions institucionals. Fem 
això? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Almenys de la meva. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs vinga, fem això. El debat el fem per separat de cada declaració institucional. 
D’acord? Val, doncs fem el de la seva. No acabo d’entendre la lògica; però bé, és la seva 
lògica, doncs endavant amb la seva i vostè la tanca. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No, no és la lògica, és el que diu el ROM. 
 
18. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de C’s per sol·licitar 
l'ajornament o suspensió del nou servei d'Atenció i Seguiment de 
Drogodependències "CAS", que està previst que s'iniciï al març al Centre d'Atenció 
Primària d'Ocata 
 
“Nuestro municipio siempre ha destacado por su gran labor social y profesional en 
relación a la prevención y tratamiento de las enfermedades mentales que, 
lamentablemente, afectan también a nuestros vecinos. Incluso la sociedad civil ha 
demostrado un alto grado de compromiso para con esta realidad social, destacando la 
labor, entre otras, de ESQUIMA (Associació de Familiars de Persones amb Malaltia 
Mental), de DISMA (Associació Pro-Disminuïts Psíquics del Masnou), o de la ya 
desaparecida Associació contra la Droga El Masnou, entidades todas ellas que han 
prestado y prestan un gran servicio de soporte y apoyo a las personas afectadas y a sus 
familias, así como de sensibilización de la población ante dicho fenómeno.  
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Por supuesto, al margen de las entidades o sociedad civil, las instituciones tienen el 
deber de destinar recursos públicos tanto para la prevención, el tratamiento y la 
reinserción social de las personas afectadas, prestándoles toda la asistencia médica 
necesaria y posible para superar su dependencia en los casos de personas 
drogodependientes. Dentro de esta obligación, se encuentran los servicios de atención y 
seguimiento de drogodependencias “CAS”, servicio necesario para facilitar la 
recuperación de las personas afectadas.  
 
De la misma forma, el Masnou se ha caracterizado por la protección de las personas más 
vulnerables, los niños, teniendo en cuenta dicha premisa en distintas normativas 
municipales. A modo de ejemplo, la ordenanza municipal reguladora de las condiciones 
de ejercicio de la actividad de clubes sociales y asociaciones de fumadores de cannabis y 
/ o de otras sustancias análogas, en su artículo 7 establece la prohibición de apertura a 
menos de 100 metros de distancia respecto a cualquier establecimiento o suelo 
cualificado de equipamiento educativo, o el Plan especial de los establecimientos 
comerciales y de servicios del Masnou, que ya en 2006 establecía la prohibición de 
cualquier actividad de carácter erótico en el término municipal.  
 
El emplazamiento escogido por el Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña 
para la apertura del nuevo servicio de atención y seguimiento de drogodependencias, 
como decimos, previsto en el CAP Ocata, no nos parece, objetivamente, el lugar idóneo, 
por cuanto dicho servicio compartirá espacio con servicios de psiquiatría infanto-juvenil, 
se prestará justo en frente de una guardería infantil y a escasos metros de la escuela de 
primaria “La Marinada”.  
 
Entendemos que focalizar dicho servicio en el mencionado CAP, en el que coincidirá con 
las actividades ordinarias del propio CAP y con población infantil, no nos parece la 
solución más adecuada, ni para los destinatarios, ni para el resto de usuarios, sean o no 
menores.  
 
Es necesario que tanto el Departamento de Salud, el Ayuntamiento, la comunidad 
terapéutica involucrada, así como los vecinos de la zona próxima al CAP, inicien un 
trabajo conjunto con el fin de encontrar la mejor ubicación posible para el servicio de 
atención y seguimiento de drogodependencias, con la finalidad principal de mantener 
dicho servicio en la población del Masnou, pero no en la ubicación inicialmente previsto.  
 
Actualmente, dicho servicio viene prestándose tanto en Badalona como en Mataró, con 
unidad ambulatoria para los casos más necesarios, por lo que el aplazamiento del inicio 
del servicio no causa perjuicio alguno a los usuarios. Más bien al contrario, pues 
encontrar una ubicación idónea para dicho servicio, redundará sin duda alguna en una 
mejor y más tranquila recepción del servicio.  
 
Es por todo ello, que el Grupo Municipal de Ciutadans del Masnou (C’s) propone al Pleno 
la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
PRIMERO: Solicitar al Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña el 
aplazamiento o suspensión del nuevo servicio de atención y seguimiento de 
drogodependencias “CAS”, que está previsto se inicie en marzo en el centro de atención 
primaria de Ocata. 
  
SEGUNDO: Iniciar de forma urgente una mesa de trabajo compuesta por el 
Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento y entidades 
municipales con el fin de encontrar la mejor ubicación, dentro del término municipal del 
Masnou, para dicho servicio.  
 
TERCERO: Instar al Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña para que 
estudie la implantación, con carácter de urgencia, de nuevos servicios médicos en el CAP 
Ocata, como pueden ser de pediatría infantil o servicio de urgencias médicas, con el fin 
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de homogeneizar, en la medida de lo posible, los servicios que prestan actualmente los 
dos centros de atención primaria existentes en el municipio.  
 
CUARTO: Trasladar el contenido de la presente moción al Departamento de Salud de la 
Generalidad de Cataluña, a la dirección de la guardería pública “La Barqueta”, a la 
asociación de vecinos de Ocata, al colectivo de vecinos promotor de la recogida de 
firmas, y a las entidades socio-sanitarias inscritas en el Registro de entidades del 
Ayuntamiento.  
 
QUINTO.- Que se publique la moción y sus acuerdos mediante los canales de 
comunicación habituales del Ayuntamiento, como Twitter, Facebook y otras redes 
sociales, página web y Masnou Viu.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha esmenes presentades per part del Grup Popular. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, hi ha esmenes. Les nostres esmenes són unes esmenes una mica de base respecte 
d’una de les parts de la moció i vaig per la primera. Una és: demanem modificar el punt 
primer. Recordo que el punt primer és de la moció de C’s, és demanar al Departament de 
Salut de la Generalitat al aparcamiento o suspensión del nuevo servicio de atención de 
drogodependencias, la nuestra propone lo siguiente: solicitar al ICS el estudio 
epidemiológico realizado para la implementación de los servicios de atención de 
drogodependencias donde se incluye la tipología de pacientes y patologías a tratar, así 
como el número de atenciones previstas durante los años 2018 y 2019 y la justificación 
de la idoneidad del centro escogido teniendo en cuenta estas variables y las especiales 
características de la zona de la ubicación.  
 
El dos, la enmienda va en este sentido, en modificar el punto segundo por: en el punto 
segundo, hago una referencia rápida, se comenta la moción “Iniciar de forma urgente una 
mesa de trabajo compuesta por el Departamento de Salud”, etc. Pues va sobre este 
punto y dice: “una vez recibida la información y conjuntamente con los grupos 
municipales asociaciones vecinales e interesados residentes en la zona, valorar como 
comunidad interesada el interés social que justifique la ubicación escogida o, en su caso, 
proponer otra ubicación dentro del municipio que permita cubrir el servicio de atención 
debida a personas en tratamiento de drogodependencias”. 
 
Y en el punto tercero era una coletilla final que era dar cumplimiento a la oferta sanitaria 
informada en mayo del 2009. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Estaríem d’acord amb les esmenes? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No, no, el ponent de la moció no les acceptaria. Jo crec que el contingut de la moció i 
l’objectiu és bastant clar i un dels quals és demanar expressament al Departament 
l’ajornament o la suspensió del servei previst i, és clar, la moció presentada pel PP, que 
en pot presentar una en aquest sentit i segurament la recolzaríem nosaltres, però entenc 
que esmenar el sentit principal de la nostra no té sentit i el que hauria de fer és 
posicionar-se d’alguna manera o d’una altra, però no intentar modificar-la sinó presentar 
la seva. Per tant, no acceptem la incorporació automàtica de les esmenes sense perjudici 
que l’òrgan superior decidirà, és clar.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla ara votaríem les esmenes del Grup del PP. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal del PP 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 8 vots en contra, 7 vots a favor i 6 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i C’s (3 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 
regidors) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Suñé. Jo m’he perdut una mica, perdoneu... No s’han acceptat les esmenes. Per 
tant, ara hauríem de votar la declaració institucional del Grup de C’s sense esmenes, 
evidentment. Llavors, posicionament. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Nosaltres demanaríem la votació per punts. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, sí, està clar. Val. Ara cal posicionament dels diferents grups, breument. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Un moment, si us plau, doncs... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Li dono la paraula final, no? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No, perquè donat que la moció... No, no perquè donat que la moció ha estat esmenada 
amb un sentit que... Una errada no havia vist el Grup Demòcrata i, per tant, mantenim la 
moció. I gràcies pel suport.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per tant, ara s’ha demanat la votació separada per punts. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Que nosaltres no acceptàvem. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per tant, la votació és conjunta dels cinc punts de la declaració institucional de C’s. 
Posicionament breu i després ja cadascú ho defensarà. I tanca C’s. 
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El Sr. Federico de las Heras 
 
No podent votar per punts, votarem en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
El Grup del PSC? 
 
La Sra. Mònica González 
 
No poder votar per punts farà que el nostre posicionament serà una abstenció, perquè no 
estem d’acord amb una part de la moció. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per part d’ICV? 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
La nostra posició de vot serà en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per part de la CUP? 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Sí, serà en contra i ja ho explicarem després, perquè no entenem tampoc... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per part del PDeCAT? 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Nosaltres, si se’m permet i avançant-me a les que venen després, jo faig el 
posicionament ara i em posiciono per les d’ara i per les que venen després en atenció 
també una mica a la gent del públic que ha vingut avui i que correm el risc que al final 
amb tanta moció no ens aclarim.  
 
Nosaltres, perquè quedi clar, el nostre Grup municipal no està en contra del servei, no 
està en contra del CAS, però sí que en qüestionem la ubicació. És a dir, no estem en 
contra del servei, de fet creiem que aquest servei és necessari, com també hi ha altres 
serveis necessaris en aquest municipi i en aquest CAP. No en va, el nostre Grup 
municipal va ser l’únic que ja en un llunyà any 2009, quan es va fer la inauguració del 
CAP, ens vam manifestar i mobilitzar per demanar altres serveis, com eren el servei de 
radiologia i el servei de pediatria.  
 
Per tant, com deia abans, nosaltres el que qüestionem és la ubicació i en aquestes quatre 
mocions que es presenten avui es pot fer una distinció molt clara i, per tant, el nostre vot 
també serà molt clar. És a dir, donarem suport a totes aquelles mocions i punts que 
plantegin deixar en suspens la implementació d’aquest nou servei, d’aquest CAS, però 
també donarem suport a totes aquelles mocions i aquelles iniciatives que demanin 
ampliar els servis del CAP d’Ocata. Vull dir, estem d’acord en les dues coses. Per tant, 
ara sí i també estalviar-los un estona, en lloc de llegir la moció sencera només llegiria la... 
ah, perdó, m’estic avançant... M’ha posat pressió amb el temps i ara no voldria que 
després m’acusin a mi de no haver pogut acabar el Ple per culpa meva, ja m’avançava... 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
No es preocupi que tindrà temps per llegir-la, no es preocupi que hi ha temps per tot. Ara 
sí, C’s per tancar el debat i procedir a la votació. Senyor Avilés. 
  
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies. Jo vull agrair els presumibles vots a favor, primer que han fet que la moció es 
mantingui de forma íntegra en aquest plenari, perquè jo crec que la ciutadania té dret a 
saber les mocions que presenten els grups municipals o les declaracions institucionals i 
que aquestes es respectin, almenys en el contingut més essencial de la mateixa. Perquè 
hi ha altres formes que tenen els grups municipals per fer valer la seva postura ideològica 
o política, que no es tan esmenant el contingut essencial o ideològic d’una moció. Jo crec 
que això és una forma barroera d’intentar salvar els mobles i, per tant, agraïm que hàgim 
tingut el suport de certs grups municipals per tal que aquestes esmenes no prosperessin i 
es pogués debatre, doncs, en el seu contingut íntegre la declaració institucional 
presentada per aquest Grup.  
 
Tot i que si bé un no és professor de matemàtiques com altres companys d’aquest 
consistori, doncs també fa sumar, almenys arriba fins a la suma de 21 i ja preveu que la 
moció no s’aprovarà i jo agraeixo als partits polítics que li donin suport i lamento aquells 
que no ho facin. I ho lamento perquè, per molt que se’ns hagi dit per activa i per passiva, 
o sigui comença a ser curiós que tot està molt clar, molt explicat; però ja no sé quantes 
vegades s’han explicat ja. És a dir, o no s’expliquen bé, aquí s’han d’explicar o la cosa no 
es tan fàcil d’explicar o alguna cosa s’amaga i per això es vol explicar de tantes formes. 
 
Nosaltres, l’únic que demanem, volem, hem exigit, hem fet públic des del primer dia, i és 
el que mantenim i mantindrem, és que el CAS és un servei que és necessari, segurament 
com altres servis de salut mental, com altres serveis de salut infantil, com altres serveis 
en general de salut i que, per tant, s’han de prestar. Entenem que el lloc no és l’adequat, 
però és que no només ho entén una persona del Grup Municipal de C’s, que representa, 
doncs, el que representa, sinó que jo crec que fins i tot el sentit comú ens diria concentra 
on. Al principi, no estava clar si repartiríem metadona o no repartirien metadona. Ara ja 
està clar que en repartiran dos dies a la setmana, però només els casos més... cada cop 
se’ns van explicant cosetes, se’ns van avançant cosetes que el nostre temor que el lloc 
escollit no és l’adequat, doncs, es comença a imposar. El que abans era una premonició, 
una preocupació, ara comença a ser una realitat. De fet, a preguntes d’aquest regidor a 
un dels responsables del nou centre de salut mental del CAS en concret, se’ns va dir, 
concretament, que si efectivament els casos, entre comentes, amb una 
drogodependència més severa, amb un tractament més especial o necessitats, en fi, més 
dràstiques, si aquests usuaris haguessin d’acabar venint a aquest centre del Masnou 
s’hauria de canviar la ubicació perquè, lògicament, no seria el correcte, no seria el 
correcte.  
 
Si em permet acabar, si us plau, si vol l’alcalde els pot cridar l’atenció perquè jo pugui fer 
la meva intervenció, li ho agrairia. No, jo, si vol, després quan acabi la resta no molestin, 
jo els comento el que vulguin en privat, però ara deixem el debat tranquil·lament o es 
presenten a eleccions, venen aquí i debaten amb nosaltres; però ara, de moment, si us 
plau, si es poden mantenir una mica calladets i en silenci, com ha fet la resta del públic, jo 
els ho agrairia enèrgicament.  
 
I els deia que em preocupa, perquè el responsable del centre en aquest regidor li va 
reconèixer que en aquests casos, efectivament, el lloc s’hauria de canviar i s’hauria 
d’ubicar, perquè no és el correcte. Després, se’ns han donat més explicacions. Altres 
mocions d’altres companys, que després s’explicaran i que ja avanço que nosaltres 
defensarem també i recolzarem, es demanava que altres serveis es podien implantar al 
CAP d’Ocata, perquè efectivament és possible que sigui necessari un CAS; però també 
és possible que siguin necessaris altres serveis. Doncs bé, explicacions tècniques 
donades pels departaments corresponents, se’ns diu o se’ns deia que el servei de 
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pediatria, per exemple, doncs no és idoni separar-lo, perquè el que s’intenta ara, la 
tècnica, no? la modernització és agrupar-ho per poder donar un servei de 24 h o més 
ampli. Per tant, si l’agrupem al Masnou podem donar millor servei que no per separat i tal. 
Bé, se’ns van donar aquestes explicacions. També vam parlar del sistema de radioteràpia 
i se’ns va dir el mateix. No, és que actualment les tendències, és veritat que en el seu 
moment és va plantejar i es va inicia, però ara la tendència és acumular, centralitzar 
perquè donem un millor servei. I resulta que ve el CAS i no, el CAS, el més important és 
crear antenes, satèl·lits i segregar el servei i acabar-lo portant. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Avilés, pot anar acabant? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, sí, ara mateix, ara mateix... I acabant-lo portant al Masnou. És una mica contradictori, 
no, que per als serveis que més reclama i més necessitat té l’Ajuntament en aquell se’ns 
digui: “és millor concentrar” i en aquests ens digui que no, que és millor fer antenes i 
satèl·lits. I la meva pregunta, si és veritat això, per què aquest servei és necessari 
descentralitzar-ho? Per què és necessari separar els usuaris, dividir-los pel territori? 
Perquè realment no deu ser un servei que sigui molt compatible amb la ubicació actual, 
perquè si és necessari no concentrar un gran nombre de persones amb una 
drogodependència severa en un lloc, perquè pel que es veu, per al departament és 
interessant segregar-lo, serà per alguna cosa. Però no, sembla que tot serà molt bonic. 
Aquest regidor va reclamar, en la reunió que vam tenir, i encara ho espero, desitjo que ho 
tindrem i suposo que ho tindrem, perquè així es van comprometre, perquè les paraules se 
les emporta el vent, això és una dita molt coneguda. Jo el que vull saber és el contracte 
que ha signat el Departament de Salut amb aquest proveïdor en concret de salut, el 
Consorci del Maresme. Perquè a la boca diguin que aquí hi ha tanta... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Avilés, hauria d’acabar.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, un minut, un minut, si us plau. Per una que presento tampoc cal que... sí, si ja acabo, 
ja acabo. És a dir, volem veure el contracte que té signat el Departament de Salut amb 
l’operador sanitari amb el qual a partir d’ara es prestarà aquest servei o s’està prestant 
aquest servei. Perquè, per molt que ens diguin, doncs, no és que aquí només farem dos 
dies a la setmana, farem això, no sé què... bé, jo vull veure el contracte, perquè el 
contracte és el que obliga i, per tant, per molt que ens diguin que ara només és de tal, a 
persones que no sé què, tal... minimitzant l’impacte, cosa normal, perquè ningú 
implementa un CAS i arriba als veïns i els diuen aquí vendrà lo peor de cada casa. Això 
no ha passat mai, al contrari. Se’ns diu que no, que aquí... tal, que no sé què. Jo vull 
veure el contracte, perquè el contracte és el que obliga i per molt que ens diguin ara que 
no voldran fer-ho o que no, que aquí vindran uns pacients... això no ho sabem i si el 
contracte obliga canviarà el responsable polític i li dirà: “escolti, aquí m’ho han de 
començar a implementar”, perquè el contracte l’obliga i no podrà dir “no, és que jo em 
vaig comprometre amb els veïns, jo em vaig comprometre amb els regidors, jo em vaig 
comprometre amb l’alcalde...” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Avilés, si us plau, vagi acabant... m’ha dit un minut i s’està... 
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El Sr. Francisco Avilés 
 
Jo espero i desitjo equivocar-me i molt. Espero i desitjo equivocar-me i molt, perquè de no 
ser així, doncs, tindrem, doncs, una zona lamentablement afectada per una qüestió que 
segur que podrien trobar una altra ubicació, preferentment al Masnou, que no seria del tot 
dificultosa; però sembla que, bé, per no manifestar l’existència real d’un problema, en 
comptes de tal es nega l’existència real d’aquest problema i s’intenta dir que la ubicació 
és la correcta. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passaríem a la votació. 
 
Resultat: No aprovat per 11 vots en contra, 8 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i C’s (3 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara sí que passaríem a la lectura o explicació de la resta de declaracions institucionals. 
Per ordre, seria la del PDeCAT, que ha fet l’explicació, però no ha pogut fer la lectura 
senyor Garcia; el Grup PSC i el Grup d’ERC, que abans demano disculpes al Grup d’ERC 
perquè m’he oblidat de demanar el seu posicionament, però podrà fer-ho tot 
conjuntament. Moltes gràcies. Senyor Garcia, té la paraula per llegir la moció. 
 
19. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ 
sol·licitant l’aturada del Centre d’Atenció i Seguiment de les Addiccions (CAS) al 
CAP d’Ocata 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, llegeixo la moció i ja m’anticipo de nou que si algú vol demanar la votació per punts 
nosaltres l’acceptarem. Llavors, em salto la part expositiva i la moció diu així: 
 
“L’atenció en salut mental en l’àmbit de les addiccions disposa de múltiples serveis 
adreçats a persones consumidores de drogues. L’objectiu és reduir al màxim els 
problemes de salut física i els danys de caire psicosocial que pateixen aquestes 
persones, així com motivar i facilitar l’accés al tractament.  
 
Per a prestar aquests serveis hi ha diversos dispositius, alguns de tipus ambulatori com 
els centres d’atenció i seguiment a les drogodependències en l’àmbit ambulatori (CAS), 
altres hospitalaris com les unitats hospitalàries de desintoxicació, les unitats de patologia 
dual, els centres de crisis i altres residencials com els centres de dia, els pisos de 
reinserció i les comunitats terapèutiques que depenen del Departament de Benestar 
Social i Família, encara que són autoritzades pel Departament de Salut.  
 
Els centres d’atenció i seguiment a les Addiccions (CAS) estan destinats a les persones 
que pateixen problemes per l'ús, l'abús o la dependència a totes les drogues. La seva 
missió és dissenyar un programa d'ajuda personalitzat per atendre les persones amb 
situacions problemàtiques de dependència o abús a alguna substància i als seus 
familiars. El mètode d'intervenció cobreix factors biològics, psicològics i socials, però 
també comunitaris i educacionals. L'objectiu és que les persones millorin la seva qualitat 
de vida i facilitar la seva integració social i laboral.  
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Al Masnou, més concretament al CAP d’Ocata, es preveu instal·lar-hi un centre 
d’aquestes característiques obviant la situació en la que es troba, enfront de l’Escola 
Bressol Municipal La Barqueta i molt a prop de l’Escola de Primària Marinada.  
 
El nostre grup, malgrat no estar en desacord amb el servei previst, si que s’oposa a la 
situació. I és per aquest motiu, que el grup municipal del Partit Demòcrata presenta al ple 
de la corporació l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER. Sol·licitar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la suspensió 
d’aquest servei i establir-ne una nova ubicació.  
 
SEGON. Crear una comissió de treball formada per tècnics i una representació dels grups 
polítics amb representació municipal per tal d’estudiar una millor ubicació. 
  
TERCER. Convocar a les plataformes veïnals i associacions de veïns d’Ocata per a 
conèixer les necessitats reals d’aquesta zona del municipi.  
 
QUART. Traslladar les necessitats reals al Departament de Salut per tal que valori la 
seva implantació a mig termini.  
 
CINQUÈ. Comunicar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, a les associacions de veïns i a la plataforma de recollida de signatures 
d’Ocata, a la direcció dels centres escolars la Barqueta i Marinada, així com a 
l’Associació de Famílies de l’Escola Marinada.  
 
SISÈ. Publicar aquesta moció a través dels canals habituals de què disposa l’Ajuntament 
com són la pàgina web, el Masnou Viu i les xarxes socials de Twitter i Facebook.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Em sembla que continuem amb les declaracions i després ja posem la 
votació... Fem la votació? I q ui no hagi fet l’explicació, doncs, ja anirà fent, vull dir que... 
Hi ha algú que demani la votació per punts? Per tant, votaríem el primer i el segon punt? 
El primer, el segon i els altres junts, no? Val. 
 
Resultat: Rebutjat per 13 vots en contra i 8 vots a favor.  
 
Votació Primer acord 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i C’s (3 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra. 
 
Resultat: 10 vots a favor, 10 vots en contra i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació Segon acord 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors), PSC-CP (2 
regidors) i hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 
regidors) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
Es produeix un empat i es fa una segona votació 
 
Resultat: Rebutjat per 11 vots en contra i 10 vots a favor. 
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Votació Segon acord 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors), PSC-CP (2 
regidors) i hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra. 
 
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor, 6 vots en contra i 2 vots d’abstenció. 
 
Votació del Tercer, Quart, Cinquè i Sisè acord 
Els grups municipals PDeCAT-UNIÓ (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 d’ERC-AM-MES (6 regidors) hi vota en contra. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) s’absté. 
 
La declaració institucional queda com segueix: 
 
“L’atenció en salut mental en l’àmbit de les addiccions disposa de múltiples serveis 
adreçats a persones consumidores de drogues. L’objectiu és reduir al màxim els 
problemes de salut física i els danys de caire psicosocial que pateixen aquestes 
persones, així com motivar i facilitar l’accés al tractament.  
 
Per a prestar aquests serveis hi ha diversos dispositius, alguns de tipus ambulatori com 
els centres d’atenció i seguiment a les drogodependències en l’àmbit ambulatori (CAS), 
altres hospitalaris com les unitats hospitalàries de desintoxicació, les unitats de patologia 
dual, els centres de crisis i altres residencials com els centres de dia, els pisos de 
reinserció i les comunitats terapèutiques que depenen del Departament de Benestar 
Social i Família, encara que són autoritzades pel Departament de Salut.  
 
Els centres d’atenció i seguiment a les Addiccions (CAS) estan destinats a les persones 
que pateixen problemes per l'ús, l'abús o la dependència a totes les drogues. La seva 
missió és dissenyar un programa d'ajuda personalitzat per atendre les persones amb 
situacions problemàtiques de dependència o abús a alguna substància i als seus 
familiars. El mètode d'intervenció cobreix factors biològics, psicològics i socials, però 
també comunitaris i educacionals. L'objectiu és que les persones millorin la seva qualitat 
de vida i facilitar la seva integració social i laboral.  
 
Al Masnou, més concretament al CAP d’Ocata, es preveu instal·lar-hi un centre 
d’aquestes característiques obviant la situació en la que es troba, enfront de l’Escola 
Bressol Municipal La Barqueta i molt a prop de l’Escola de Primària Marinada.  
 
El nostre grup, malgrat no estar en desacord amb el servei previst, si que s’oposa a la 
situació. I és per aquest motiu, que el grup municipal del Partit Demòcrata presenta al ple 
de la corporació l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER. Convocar a les plataformes veïnals i associacions de veïns d’Ocata per a 
conèixer les necessitats reals d’aquesta zona del municipi. 
 
SEGON. Traslladar les necessitats reals al Departament de Salut per tal que valori la 
seva implantació a mig termini. 
 
TERCER. Comunicar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, a les associacions de veïns i a la plataforma de recollida de signatures 
d’Ocata, a la direcció dels centres escolars la Barqueta i Marinada, així com a 
l’Associació de Famílies de l’Escola Marinada. 
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QUART. Publicar aquesta moció a través dels canals habituals de què disposa 
l’Ajuntament com són la pàgina web, el Masnou Viu i les xarxes socials de Twitter i 
Facebook.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara aniríem al PSC. 
 
20. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per exigir 
l'aplicació del Pla de Salut de Catalunya, 2016-2020 
 
La Sra. Mònica González 
 
Abans de donar lectura, bé, donar pas a la moció, voldria notificar al senyor secretari que 
s’han produït unes modificacions al text, tant en la part expositiva com als acords, una 
rectificacions que hem fet pels aclariments que ens han fet. Llavors, aquest paràgraf o 
aquesta part de text que extraiem de la moció li passarem per correu electrònic per no 
llegir tota la moció ara. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Parla de la part expositiva, no? 
 
La Sra. Mònica González 
 
De la part expositiva i una línia d’un acord; però això, als acords, ja els explicaré perquè 
el que no llegiré és la part expositiva.  
 
“Els poders públics hem de garantir l'atenció sanitària de cobertura pública, integral i 
de qualitat a tota la ciutadania de Catalunya, mitjançant una adequada adaptació de 
l'oferta a les necessitats de la població. En aquest sentit, el Departament de Salut 
(CATSalut) és el garant de l'atenció de salut i de l’accessibilitat als serveis sanitaris de la 
població de Catalunya. 
 
El Pla de salut de Catalunya 2016-2020 estableix les polítiques de salut de la Generalitat 
de Catalunya, defineix les prioritats en salut que han d’orientar l’actuació del conjunt 
del sistema, incloent-hi una perspectiva intersectorial. La finalitat que, en darrer terme, 
persegueix el Pla de salut és aconseguir que la població tingui millor salut i qualitat de 
vida. 
 
Per tal d’aconseguir-ho fixa 39 objectius de salut, relacionats amb els reptes principals 
que la població de Catalunya té en relació amb l’estat de salut, la mortalitat i la morbiditat, 
els factors de risc, les desigualtats socials en salut, la qualitat assistencial i la seguretat 
dels pacients.  
 
Aquests objectius es basen també en les recomanacions d’organismes internacionals 
com ara l’Oficina Europea de l’Organització Mundial de la Salut o la Unió Europea i en les 
d’experts del Departament de Salut. Els objectius de salut serveixen de referència per a 
les accions del Pla de salut de Catalunya i n’orienten les línies d’intervenció. 
 
D’aquests objectius definits al pla, 7 objectius fan referència directa a nadons i infants 
menors de 15 anys, en temes concrets com hàbits alimentaris i obesitat, vacunació, 
salut reproductiva, tabaquisme i morbiditat per caigudes, mentre que altres més genèrics 
els afecten de forma transversal.  
 
Les actuacions que proposa el Pla de salut de Catalunya 2016-2020 s’estructuren en 
quatre eixos, essent el primer el compromís i participació dels ciutadans i dels 
professionals, per apoderar-los a millorar la salut i el sistema sanitari. 
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Efectivament, aquest departament, dins les seves línies estratègiques de treball, defensa 
un Pla d’ordenació per revisar els requisits que determinen la planificació territorial de 
CAP i CUAP, d’acord amb l’activitat observada i el territori i criteris socioeconòmics. A 
destacar que aquesta ordenació, subdividida per eixos, especifica a l’eix 10, 
“apoderament de la ciutadania”, una Acció 30, destinada a donar “Informació 
accessible i de qualitat per a l’apoderament de la ciutadania”. 
 
Al novembre del 2016 es va elaborar un document de bases per a l’elaboració del Pla 
estratègic d’atenció primària i salut comunitària amb l’objectiu de donar una nova 
orientació a l’atenció primària de salut, d’acord amb el Pla de salut de Catalunya 2016-
2020, que preveu un nou model d’atenció primària i salut comunitària. 
 
Aquest nou model establia, a la Línia estratègica 13, implantar un model d’atenció 
pediàtrica en l’atenció primària, que garanteixi l’atenció adequada per als infants en tots 
els equips d’atenció primària del territori, el que suposava una revisió del Pla 
d’ordenació de l’atenció pediàtrica i implantar-lo. 
 
Aquest pla, del 2007, afirma es podria considerar una ràtio adequada a Catalunya d’1 
pediatre/1.200 nens de 0-14 anys adscrits, que correspondrà a 1 pediatre/800-900 
nens visitats.  
 
Al Masnou, segons dades extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya (idescat), 
amb una població de 23.288 persones hi ha 3.469 menors de 15 anys. Cal tenir present, 
però, que en CAP Ocata presta també servei a la població de Teià, que amb una població 
de 6.333 habitants tenen un total de 986 menors de 15 anys, el que fa un total de 29.621 
persones i 4.455 menors de 15 anys. 
 
En aplicació del rati esmentat, hauria de suposar una xifra de entre 5,5 i 4,9 pediatres al 
Masnou. Segons la Guia de Salut 2017 editada per l’Ajuntament del Masnou, a l’Equip 
d’Atenció Primària del Masnou hi ha quatre pediatres tot i que no treballen tota la 
setmana i el dia de major coincidència -els dilluns- hi ha tres, mentre que a l’Equip 
d’Atenció Primària d’Ocata no hi ha cap. La diferència entre la necessitat i la realitat és de 
gairebé dos pediatres menys dels que correspondria per rati. 
 
De fet l’esmentat Pla de Salut, abundant en els problemes detectats en l’atenció 
pediàtrica a l’AP de Catalunya, manifesta que els principals problemes són la manca 
de recursos humans i/o mala distribució d’aquests i les desigualtats territorials pel 
que fa a la ràtio nen/pediatre, entre altres. 
 
Això hauria de suposar, i sempre segons el mateix document, dotació de plantilles amb 
ràtios adequades per tal de poder dur a terme l’activitat assistencial. De fet, la visió 
estratègica de l’atenció pediàtrica a AP per a Catalunya inclou, entre altres, l’atenció 
propera al punt on es genera la demanda i la millora de les condicions laborals i 
formatives dels professionals. 
 
En base a aquest treball el nou model assistencial de l’atenció pediàtrica a aplicar s’ha 
d’organitzar tenint en compte la combinació de criteris de proximitat i de volum de 
població. 
 
Aquest mateix pla, recull també una part de les aportacions realitzades des del Pla 
integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions incorporant a la 
cartera de serveis l’atenció psicològica integrada en la xarxa d’atenció ambulatòria de 
salut mental. 
 
De fet, l’esmentat Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, 
en la seva estratègia per al període comprés entre els anys 2017 i 2019 promou la 
construcció un model d’atenció integrada centrada en la persona, amb un marcat 
caràcter preventiu, d’enfocament comunitari, de proximitat i que garanteixi la 
continuïtat assistencial. 
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El pla proposa avançar perquè els drets de les persones amb trastorn mental i 
addiccions puguin ser exercits en igualtat d’oportunitats i sense discriminació i 
perquè aquests s’incorporin en el desenvolupament dels serveis de salut mental, el 
que justifica la voluntat d’implantar un CAS a la Vila. 
 
Tot i així, Pla director de salut mental i addiccions, a les seves estratègies 2017-2020 
estableix que l’abordatge de la Salut Pública per a la salut mental i el consum d’alcohol i 
drogues s’ha de basar en un enfocament poblacional, tenint en compte les 
característiques socioeconòmiques i culturals de l’entorn. 
 
Els serveis del CAS provenen de l’Hospital de Mataró. Al traslladar-se al Masnou la 
prestació d’aquest servei -a una població aproximada de 100.000 persones- comportarà 
que les derivacions es facin cap a l’Hospital Trias i Pujol de Badalona, Hospital de 
referència de la Vila.  
 
Els socialistes del Masnou som partidaris de la implantació, arreu del territori, de tots els 
serveis necessaris per a garantir una atenció sanitària de cobertura pública, integral i 
de qualitat a tota la ciutadania de la nostra Vila. A més creiem en la necessitat 
d’adequar adaptació de l'oferta a les necessitats reals de la població, prioritzant en 
base a aquestes necessitats. 
 
També coincidim amb el Departament de Salut amb la voluntat d’assolir el compromís de 
facilitar participació dels ciutadans per apoderar-los a millorar la salut i el sistema 
sanitari en tots els àmbits i amb el lliurament d’informació accessible i de qualitat que 
faciliti el coneixement dels serveis que es volen prestar, els criteris per la seva 
implantació, la idoneïtat de l’espai i la seva ubicació i de la forma en que aquests es 
duran a la pràctica. 
 
Aquestes darreres observacions són importants donat que la transparència ha de ser un 
dels eixos que moguin l’actuació pública mentre que alhora cal garantir que els nous 
serveis no suposen una pèrdua de la qualitat en la prestació del servei actual per un 
increment de la densitat personal que perjudiqui els treballadors del centre. 
 
Per aquest motiu, els Socialistes del Masnou, creiem indispensable exigir al Departament 
de Salut l’aplicació del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 que ens hem dotat i 
proposem al Plenari l’adopció de les següents acords: 
 

Primer: Exigir l’increment dels serveis de Pediatria tant en nombre de metges i 
metgesses com de personal d’infermeria, d’acord amb el rati que es correspon 
amb la població a que presten serveis els Centres d’Assistència Primària del 
Masnou i mentre això no es pugui dur a la pràctica la redistribució dels actuals per 

que, com a mínim els dilluns, un pugui prestar servei en aquest CAP. 
 
Segon: Que la implantació d’aquest servei, d’acord amb les prioritats de salut i els 
objectius específics definits en el Pla de salut de Catalunya 2016-2020 que 
estableix les polítiques de salut de la Generalitat de Catalunya es faci de forma 
prioritària. 
 
Tercer: Que per tal de facilitar participació dels ciutadans per apoderar-los a 
millorar la salut i el sistema sanitari en tots els àmbits i amb el lliurament 
d’informació accessible i de qualitat, exigim al Departament de Salut i a 
l’Ajuntament del Masnou que, abans de la seva implantació, promogui les accions 
necessàries per facilitar el coneixement de la població de les mancances reals de 
serveis a la nostra Vila així com dels nous serveis que es volen prestar i evitar 
informacions esbiaixades i manipulacions que perjudiquen els mateixos serveis. 
Especialment exigim que el Departament de Salut faci públics els criteris per la 
implantació dels nous serveis, la idoneïtat de l’espai i la seva ubicació i de la forma 
en que aquests es duran a la pràctica. 
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Quart: Traslladar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, a les persones treballadores dels Centres d’Assistència Primària del 
Masnou i Ocata-Teia, al personal de l’Hospital Tries i Pujol de Badalona i als veïns 
de la Vila amb la seva publicació a la web municipal i a la revista El Masnou Viu.” 

 
La Sra. Mònica González 
 
L’acord que hem retirat, una línia, ha sigut l’acord 2, l’acord segon i que al final de tot del 
paràgraf posa que les polítiques de salut de la Generalitat de Catalunya es facin de forma 
prioritària. I prèvia a qualsevol altre servei. Aquest i prèvia a qualsevol altre servei ha 
quedat eliminat.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla, passaríem a la votació. Hi ha alguna petició de 
votació per separat? Senyora Crespo. 
  
La Sra. Elena Crespo 
 
Demanaríem la votació del punt 3 i després del punt 1, 2 i 4. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
O sigui, el punt 3 separat, no? Val, doncs anem a votar. 
 
Resultat: Aprovat per 11 vots a favor i 10 vots en contra.  
 
Votació del Tercer acord 
Els grups municipals PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i 
PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i CUP-PA (2 
regidors) hi voten en contra. 
 
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor, 8 vots en contra i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació del Primer, Segon i Quart acord 
Els grups municipals PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CUP-PA (2 regidors) hi voten en 
contra. 
 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per tant, entenc que tota la declaració quedaria aprovada. Els sembla que continuem 
amb l’altra declaració i al final, doncs, fem una breu intervenció per part de cada grup dels 
que queden. No, no hi ha urgències aquí. Senyor Alfaro. 
 
21. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES en 
suport dels nous serveis de salut mental al Masnou 
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Sí, passem directament als acords.  
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“El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en 
matèria de sanitat i salut pública i, com a tal, li correspon l’organització, el funcionament 
intern, l’avaluació, la inspecció i el control de centres, serveis i establiments sanitaris, així 
com participació en la planificació i la coordinació en aquesta matèria. En concret, té 
competències, entre altres, en els serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut mental. 
 
El Masnou, amb una població de 23.288 habitants, té el privilegi de comptar amb dos 
centres ambulatoris de primària, gestionats per l’Institut Català de la Salut: el CAP 
Masnou, amb medicina de família, pediatria i infermeria, i el CAP Ocata, amb medicina de 
família, infermeria, odontologia i atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR). Les 
instal·lacions de l’ABS d’Ocata també compten, des dels seus orígens i a la segona 
planta, amb el Centre de Salut Mental d’Adults del Maresme Sud.  
 
A banda, tal com reflecteix la guia de la salut municipal 2018, que edita l’Ajuntament del 
Masnou des de fa anys, al Masnou hi existeixen multitud d’entitats de l’àmbit de la salut, 
entre les quals la mental (com Esquima, Associació de familiars de persones amb 
malaltia mental, o la Fundació El molí d’en Puigvert, que ofereix servei prelaboral per a 
persones amb trastorn mental sever). També es presten al Masnou serveis com el Centre 
de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Maresme (CDIAP), especialitzat en el 
desenvolupament infantil que atén famílies amb infants entre 0 i 6 anys amb dificultats 
evolutives o amb risc de patir-ne, així com altres recursos de caire públic fora del 
municipi, com són el Centre Spott, d’atenció als adolescents i joves i les seves famílies 
per prevenir i tractar el consum problemàtic de drogues, o el Centre d’Atenció i Seguiment 
a les Drogodependències (CAS) de l’Hospital de Mataró, que fins ara donava servei a les 
poblacions que van des d’Arenys de Mar fins a Montgat. 
 
L’any 2009, quan van començar a funcionar els serveis de salut mental al CAP d’Ocata, 
van quedar pendents de desplegar el Centre de Salut Mental d’Infanto-Juvenil (CSMIJ) i 
el CAS, que són els nous serveis de salut mental que es posen en marxa, i que els 
professionals destaquen que s’han de prestar des del mateix edifici, tant pels pacients 
com pels propis professionals, ja que molts pacients són atesos pels dos serveis i 
l’apropament físic en facilita tant la coordinació com l’assistència al pacient. Així mateix, 
es considera que si s’apropa l’atenció sanitària a l’entorn en què viu la persona malalta 
se’n facilita el seguiment. 
 
Els CSMIJ són serveis bàsics d’atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica 
i salut mental, dirigits a les persones menors de 18 anys que presenten un trastorn 
mental, en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia, i que per la seva gravetat i/o 
complexitat no poden ser atesos únicament des de l’àmbit dels serveis d’Atenció Primària 
de Salut. Entre els seus objectius s’hi compten la prevenció, el diagnòstic i el tractament, 
així com l’atenció a les famílies i garantir la continuïtat assistencial a través de la seva 
articulació amb la resta de serveis sanitaris i no sanitaris. 
 
Els CAS són centres ambulatoris públics, dotats de recursos assistencials especialitzats 
en el tractament de les addiccions de tot tipus (tabac, alcohol, cànnabis, cocaïna, opiacis, 
mòbil, joc, etc.), distribuïts per tot el territori. També treballen en matèria de prevenció, 
atenció i suport a la incorporació sociolaboral. Els professionals que hi treballen presten 
assistència des d’una visió biopsicosocial, és a dir, atenent tant aspectes orgànics com 
psicològics i socials. 
 
Aquests centres ofereixen la dispensació de metadona a persones que estan en procés 
de rehabilitació d’una de les addiccions més minoritàries (opiacis), un tractament 
absolutament normalitzat, que també es presta en farmàcies i que a Catalunya es fa des 
del 1987, amb unes 7.500 persones en tractament, de les quals es preveu que al voltant 
d’unes 20 puguin fer-ho al nou CAS d’Ocata. 
 
Les competències en l’àmbit local són mínimes i centrades en la promoció, prevenció i 
educació. En aquest marc, el Masnou disposa d’un Pla municipal de prevenció de 
drogodependències des del 2010, impulsat pel propi Ajuntament, la Diputació de 
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Barcelona, professionals, entitats i associacions de l’àmbit de la salut. Recentment va ser 
renovat per unanimitat del consistori pel període 2015-2019. El diagnòstic del Pla recull 
que s’ha incrementat el consum de drogues, especialment alcohol, cànnabis i 
psicofàrmacs, i sobretot entre joves de 14 a 16 anys. Per això, entre els objectius del 
PMPD hi consten promoure formes de consum menys perilloses i/o problemàtiques de 
substàncies addictives en les persones que no volen o no poden abandonar-ne el 
consum, i facilitar la integració social de les persones dependents als recursos públics 
d’atenció a les drogodependències. Aquestes tasques es fan amb la col·laboració de tots 
els afectats i, de manera especial en l’àmbit de la prevenció, en coordinació amb la 
comunitat educativa. 
 
És per tot plegat, que es proposa al Ple municipal de l’Ajuntament del Masnou l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer. Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a la implementació 
de la totalitat dels serveis previstos al CAP d’Ocata així com al desplegament del Pla de 
Salut de Catalunya 2016-2020, i a que en l’elaboració del nou pla estratègic de salut 
estudiïn de manera escrupulosa l’oferta de serveis i les ràtios més adequades per a les 
necessitats de la població del Masnou, fent públics els criteris que així ho justifiquen. 
 
Segon. Donar suport als nous serveis de salut mental de l’ABS d’Ocata, el Centre de 
Salut Mental d’Infanto-Juvenil i el Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències, 
i crear una comissió de seguiment per tal de vetllar pel seu correcte funcionament, així 
com per denunciar qualsevol distorsió o disfuncionalitat que hi pugui existir.  
 
Tercer. Reiterar el compromís amb el Pla municipal de prevenció de drogodependències i 
amb la lluita contra l’estigmatització dels malalts mentals, també dels relacionats amb el 
consum de drogues i altres tipus d’addiccions. 
 
Quart. Traslladar el contingut de la present declaració al departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, a les entitats de l’àmbit de la salut mental del municipi, a la 
comunitat educativa del Masnou, a les associacions veïnals d’Ocata i a la plataforma 
promotora de la recollida de signatures en contra de la ubicació del CAS, i fer-ne públics 
els acords mitjançant els canals habituals de que disposa l’Ajuntament del Masnou.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sí, senyor Garcia. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, aquí nosaltres, ara, els que demanaríem votar per punts fent un primer bloc dels punts 
1, 3 i 4 i un segon bloc del punt 2. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
El segon per separat demanaria? Senyor ponent?  
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Acceptaríem. 
 
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor i 8 vots en contra. 
 
Votació Segon acord 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i C’s (3 regidors) hi voten en contra 
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Resultat: Aprovat per 21 vots a favor. 
 
Votació Primer, Tercer i Quart acord 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I ara els grups que no s’han pogut explicar tenen dos minuts. Senyor secretari, una mica 
de flexibilitat. Senyor De las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. La intervenció preparada excedia els dos minuts sobradament 
amb la qual cosa intentaré fer una compressió.  
 
A veure, nosaltres, abans de prendre una decisió sobre la problemàtica que va sorgir a 
través dels nous serveis d’implementació de l’ABS, vam voler esperar per tenir tota la 
informació. Vam escoltar els veïns, vam recollir les seves inquietuds, vam veure que hi 
havia una preocupació latent, però vam dir: “no volem prendre cap decisió a priori i no 
volem fer composicions que podien induir-nos a temes erronis fins que no tinguem la 
informació de primera mà de l’INS”, com així va ser. Hi va haver una reunió amb l’ICS, jo 
no vaig poder assistir-hi, va assistir-hi un company meu que està aquí a la sala i em va 
informar profusament del que va ser la reunió. En aquesta reunió es van explicar els 
serveis, es va explicar la forma de funcionament, es van explicar els usuaris potencials 
d’acord amb el mapa epidemiològic elaborat per l’Institut Català de la Salut. Fruit d’això, 
hem de valorar les dades que hem rebut de l’ICS i hem de valorar els ímputs que 
semblava que venien d’un dels veïns, en el sentit de dir, home, pensem que realment 
potser hi ha una desproporció entre els serveis que s’estan oferint i el que a priori 
semblava que podia ser. També, jo no sé si quan va començar tot el tema d’informació, 
no sé si tots els veïns han rebut completa tota la informació des del principi fins al final. 
Jo, no sé si els que l’han rebut al final pensen com pensàvem ara fa uns dies. 
Segurament, la gent, quan tens més informació, doncs, et pot fer canviar d’opinió o 
modificar una postura, com és normal. Nosaltres hem volgut ser, doncs, equànimes i 
valorant la informació que ens va donar l’ICS i també amb els compromisos que si 
aquesta informació pel motiu que fos és una informació que aplica en uns serveis molt 
limitats quant al tema de la dispensació de receptes de drogodependències, la metadona, 
que són gent que estan en fases, ja, de curació voluntària final. Són gent també que jo 
entenc que no els podem donar l’esquena, no els podem donar l’esquena, són gent dels 
nostres municipis, d’aquí, és un servei que no col·lapsa ni provoca, entenc, ni ha de 
provocar una distorsió a la zona per als veïns, ni molt menys. I si fos així, que esperem 
que no, però si fos el cas, l’ICS té el compromís de revisar-ho i corregir-ho. Pensem que 
això no ha de passar; però, també, si passés, és un tema que estaria previst per 
solucionar-ho. Per aquest motiu, nosaltres som favorables a continuar endavant amb el 
projecte, donant suport a aquestes persones des d’un dels ambulatoris que tenim al poble 
del Masnou i la nostra posició per aquest motiu està favorable als punts que hem votat.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Té la paraula la senyora González. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. A veure, el posicionament del PSC en aquest afer, des del bon 
començament, està marcat per defensar i donar suport a la implementació d’aquest 
servei aquí al CAP d’Ocata, juntament amb el servei de salut mental que ja està 
funcionant.  
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Sí que critiquem, potser, les formes i les vies amb les quals s’ha arribat a manifestar, 
informar la població, que ha marcat una mica la desinformació i ha marcat una mica, 
potser, l’alarma inicial que va haver-hi en tot aquest projecte. Tant per part de l’Equip de 
Govern de l’Ajuntament com per part del Departament de Salut, que tampoc va fer un 
esforç important al principi com per informar. Va ser una cosa una mica protocol·lària. 
Llavors, el nostre posicionament en aquest cas volem que quedi clar que és a favor 
d’aquest servei. És a favor que estigui en funcionament i que estigui juntament amb el 
servei de salut mental que ja estava implantat aquí, al Masnou. Estem a favor que es 
busqui una via de control i de seguiment que ja s’ha creat amb una comissió de membres 
tant de l’ajuntament, amb membres tant de l’Equip de Govern com del grups municipals, 
com de les entitats veïnals, que esbrinaran si hi ha problemes i si aquests s’han d’abordar 
i han de manifestar canviar un emplaçament o no; en tot cas, nosaltres el que sí pensem 
és que hi ha hagut dues veus dins les manifestacions per part de tots els veïns. Unes 
reivindicant el rebuig a aquest centre en aquesta ubicació i unes altres reivindicant uns 
serveis que no estaven implementats dintre del CAP i que els reclamaven.  
 
Llavors, la nostra opció és pensar que el que és important és veure les necessitats que hi 
ha a la societat, a la població del Masnou en concret i reclamar que es compleixi el 
compromís que ha tingut en el seu moment el CATSalut amb al vila, d’oferir els serveis 
amb els ràtios que pertoquen i és per això que nosaltres hem presentat la nostra moció. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Crespo. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Tinc tres minuts? Un. Això segur que no està al ROM, bé. Aquest Grup ja va advertir el 
mes d’octubre que aquest tema, si no s’abordava, provocaria un conflicte social. Vam 
tornar a demanar-ho el mes de desembre i demanar que l’Equip de Govern s’hi impliqués. 
Recordo, a més, quan el senyor Ferran Flo, jo li preguntava, quan era el regidor de Salut 
Pública, coses sobre les àrees bàsiques de salut, que em deia que no eren competència 
municipal i que, per tant, no teníem res a fer. Doncs déu-n’hi-do, per no ser competència 
municipal com ens trobem ara. Llàstima que aquesta complicitat amb el CATSalut no 
hagués sorgit abans. Dit això, bé, entenem també, com ha dit la companya del PSC, que 
s’han donat dos debats diferents. Un debat és sobre la implementació del CAT i dels 
serveis de salut mental i l’altre és, doncs, que s’ha aprofitat tot el que estava en el món 
social per crear un altre debat, que potser s’haurien de fer per separat. Està bé reivindicar 
els compromisos del CATSalut i, dit això, nosaltres el que volem manifestar és el ple 
suport del nostre Grup municipal al desplegament de tots els serveis que estan previstos 
en el centre de salut mental; però això sí, demanarem que aquesta comissió de 
seguiment que va començar el dimarts agafés realment un caire de debat. Nosaltres el 
que vam presenciar dimarts és que eren tot informacions molt formals, segurament els 
que érem a la taula no érem experts de res; per tant, ens vam conformar amb allò que 
ens van dir les persones que en saben, però jo crec que aquí falta debat, aquí d’exigència 
de protocol, d’indicadors de gestió i, evidentment, és el que exigirem en aquesta comissió 
de seguiment. D’això, doncs, confiem amb la paraula del CATSalut, donem un vot de 
confiança però estem a l’expectativa de com es desenvolupin els fets. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Miró, breument. 
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El Sr. Dídac Miró 
 
Llegirem ràpid. El problema de la desinformació i el problema de la falsa informació, els 
que tenen por d’explicar les coses i els que se n’aprofiten per l’interès propi. Un govern 
amb pànic a la participació i una oposició amb molt poca vergonya.  
 
Primer: el servei del CAS és necessari. La realitat social amb què treballa existeix per 
més que alguns intentin amargar-ho i per més que el posem a l’altra punta del poble, 
seguirà existint. Cap servei alternatiu de pediatria, radiologia, el que sigui pot amagar 
aquesta realitat.  
 
Segon: que cal millorar el sistema sanitari públic és una realitat i sempre ho defensarem 
contra aquells qui han retallat i maltractat el sistema públic de forma persistent, contra els 
intents d’institució del sistema privat, contra aquelles empreses que especulen amb la 
salut de totes. Sempre lluitarem. Ara, no ens espereu al vostre costat quan utilitzeu la 
reivindicació amb un objectiu tan pervers, el CAS també és una millora del servei públic.  
 
Tercer: els qui defenseu que la ubicació no és encertada, us preguntem per què? Quina 
ho seria? El problema és tenir-ho al poble? Al costat de casa? O tenir-ho? Si no coincidirà 
amb els serveis infantils, si no assumirà un gruix molt més complex que el que ja 
assumeix el CAP, si ens han explicat per activa i per passiva quina serà la cartera de 
serveis i que no assumirà ni molt menys els casos més greus. Senyor Avilés, contradiem 
la seva argumentació que feia fa un moment. No assumirà aquests casos i, per tant, no té 
sentit absolutament res del que ha dit. Si tenim una comissió per avaluar-ne el 
desenvolupament i les incidències, si cap dels centres escolars afectats ja ha manifestat 
activament en contra, si no tenim cap altre espai on allotjar-ho... Quina en seria una bona 
ubicació? Una que no estigués al Masnou? Ens hi neguem.  
 
Quart: ens alegra que un tema municipal generi tant interès però trobem a faltar gent. On 
queden en totes aquestes reivindicacions les usuàries del servei? Algú parla en nom 
d’elles? Algú els ha preguntat? Algú les ha tingut en compte?  
 
Cinquè: aquells qui ho heu utilitzat per fer campanya, els qui ja esteu visualitzant el 2019, 
els qui aprofiteu la situació per fer falses promeses, no teniu vergonya.  
 
I, finalment, un apunt, quan no informes deixes pas a la mentida, quan no tens res a 
amagar cal explicar les coses i quan tens alguna cosa a amagar no estàs fent bé la teva 
feina. Per al govern, preneu-ne nota, la participació és necessària. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Alfaro, per tancar el debat. No, no té la paraula. No, és que ha de 
tancar, tanquem el debat. Vostès ja han fet les explicacions és que... 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Nosaltres hem fet el debat... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Vostè ha fet les explicacions... 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No, hem fet el debat de la meva! 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No, no, no... 
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La Sra. Sílvia Folch 
 
És el ponent, encara no ha fet explicació... 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No i acabarà el ponent, com és lògic, no estic acabant jo... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No, és que no acabarà perquè el Ple s’haurà acabat i vostè voldrà... 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No, un minut, un minut, un minut. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Vostè ha intervingut tota l’estona que li ha donat la gana... 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Un minut. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No té la paraula. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Un minut! És un tema prou important... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Vostè està dient, fa hores, un minut i és la persona que ha intervingut més en aquest 
debat. Si us plau, abans no ha pogut intervenir el representant d’ERC, doncs ara té la 
paraula.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No ha pogut, o per què no ha volgut? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No ha pogut intervenir. Té la paraula el representant d’ERC. Hem quedat que només... ha 
fet la intervenció abans... 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
He sigut molt breu... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Però és que jo crec que... El primer de tot és que tots els grups tinguin dret a parlar. Per 
tant, primer ha de parlar el grup d’ERC, perquè és l’únic que no ha parlat. 
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El Sr. Albert Alfaro 
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo havia entès que el grup del PDeCAT ja havia fet la seva 
intervenció i que ja li donava igual si intervenir en el seu moment en la defensa de la 
moció de la declaració de C’s o intervindrà després. Vostès han escollit intervenir 
després, abans vull dir, per tant, com comprendrà almenys deixi’ns parlar a aquells qui 
defensem la declaració en aquest moment, si us plau. Parlem de les mocions, parlem del 
CAS, parlem dels serveis de salut, estem parlant d’una cosa que crec que és d’un bé 
comunitari important. Això, aquest debat que estem tenint ara, neix d’una percepció 
totalment esbiaixada sobre l’assumpte. Neix també d’una reacció inicial per part d’alguns 
ciutadans, d’una recollida de signatures on es tractava el tema des d’un punt de vista molt 
parcial i totalment irreal a la proposta que es va presentar el 18 de desembre en aquest 
consistori. Recordem que en aquesta reunió, que es va poder fer en aquesta mateixa 
sala, estaven convidats tots els representants municipals del consistori, tots els regidors i 
regidores d’aquest consistori.  
 
Aquest Equip de Govern mai ha fugit d’estudi i sempre ha estat en total disposició per 
comunicar i coordinar reunions amb els responsables dels nous serveis, per tal de donar 
a conèixer tant als membres d’aquest consistori com al conjunt de ciutadania el que 
comportava i les característiques del servei. L’argumentari pediatria sí, metadona no, és 
un argument que cau pel seu propi pes. No sé si diuen el Masnou o han analitzat de 
forma concreta les diferents característiques que tenen en relació amb la ràtio i els 
serveis que presten els dos CAPS. Jo crec que vostès no han entès la funció que tenen 
aquests nous serveis al CAP d’Ocata.  
 
Estem parlant que vostès estan parlant barrejant el tema de la metadona quan estem 
parlant d’un CAS, un centre d’atenció i seguiment a les drogodependències. Recordem i 
hem de recordar i hem dir-ho ben clar, en el conjunt dels CAS de Catalunya, en els 61 
CAS que hi ha a Catalunya, només l’11,5 % són tractaments de metadona. Només 
l’11,5%. Això ho hem de dir clar, ho hem de mencionar i hem de dir-ho de forma clara 
perquè la gent se n’assabenti. Acabaré i només puc dir que és bastant nefast el 
tractament que s’ha fet per part de dos grups municipals en relació amb aquesta 
proposta, aquest nou servei, en el qual han estat convidats a les diferents reunions, les 
del 18 de desembre, les diferents reunions que hem tingut, en les quals la comissió de 
seguiment estava present aquest dimarts mateix i no van fer cap mena de pregunta ni 
cap mena de qüestió en relació amb aquests serveis. A mi em sap greu portar aquest 
debat en aquest conjunt del consistori, un debat que ha estat totalment manipulat, que ha 
estat fet des d’un punt de vista groguenc i totalment manipulat i el que volíem dir és que 
nosaltres veiem aquests nous serveis com una oportunitat i no com un problema. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs acabaríem aquí. Deu segons, li demano, és que sinó... no constarà 
en el Ple. 
  
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, jo vull fer la meva intervenció, m’és igual que no consti en acta. No se’ns pot passar 
als regidors la responsabilitat de si hi ha algun problema per acabar el Ple en una hora. 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Garcia, no té la paraula. Hem quedat que vostè... 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Per al·lusions... 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Deu segons, si us plau. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
El regidor del seu grup municipal ens ha parlat que hem fet un tractament nefast. Escolti, 
aquí si algú ha fet una mala gestió d’aquest problema han sigut vostès que, en lloc de 
parlar clarament del servei que anaven a posar, l’han amagat rere unes sigles, no s’han 
amagat de parlar de salut mental i... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Queda clar el seu posicionament. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Després, no, no... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No, és que no tens la paraula perquè hem d’acabar el Ple... senyor secretari? Hem 
d’acabar, hem d’acabar, hem d’acabar. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Ens pot explicar el motiu? És el primer cop en 10 anys de regidor que em passa una 
situació com aquesta. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
A veure, jo crec que podem deixar el debat per tancat i, senyor Suñé, no obri... Ja hem 
votat, sí, sí, un moment, un moment, un moment, un moment, i podríem fer altres coses. 
A veure, el Ple s’haurà acabat. Ara tanquem aquest debat. Hi ha hagut els 
posicionaments. Saben tots vostès que hi ha una audiència pública el dia 19 a la 
Barqueta, que està convocat, s’ha convocat amb el procediment que mana els 
reglaments d’aquest Ajuntament i, per tant, els emplaço, a tothom, a ciutadans, públic en 
general, en aquesta audiència pública i, evidentment, tindrem més ocasions per debatre 
aquesta qüestió. Doncs, si els sembla, el que faríem amb les dues declaracions 
institucionals és deixar-les per al proper ple i acabaríem el debat aquí. 
 
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. 
 
 


