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Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou, 
 
Certifico:   
 
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 25 de gener de 
2018, aprovà, per majoria absoluta, 11 vots a favor (PDeCAT-UNIÓ, C’s, ICV-EUiA-E, 
PSC-CP i PP) i 8 vots en contra (ERC-AM-MES i CUP-PA), la moció següent: 
 
“Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en relació al tancament de les 
dependències municipals el 3 d'octubre i les posteriors actuacions en relació a 
la jornada laboral perduda 
 
El passat 2 d’octubre, l’alcalde del Masnou va adreçar un email al conjunt de 
treballadores i treballadors de l’Ajuntament  en el qual els informava que l’endemà, dia 
3 d’octubre, totes les dependències municipals romandrien tancades en haver-se 
afegit l’Ajuntament del Masnou a la convocatòria de la plataforma “Taula per la 
Democràcia” per a la realització d’una “aturada general del país” per al dimarts, dia 3 
d’octubre. 
 
El nostre grup municipal, que també va ser informat d’aquesta decisió mitjançant un 
correu electrònic de l’alcalde del Masnou, ja va retreure a l’alcalde el fet que hagués 
pres aquesta decisió de forma unilateral i sense ni tan sols haver convocat prèviament 
la Junta de Portaveus per haver-la debatut. 
 
A la vista de l’email rebut, alguns treballadors es van adreçar al seus caps per tal de 
conèixer què havien de fer el dia 3 i la resposta que van rebre va anar en el sentit de 
que no calia que anessin a treballar ja que, com informava l’email de l’alcaldia, totes 
les dependències municipals romandrien tancades. 
 
Cal recordar que el Govern de la Generalitat, malgrat que inicialment va informar que 
les absències del dia 3 es considerarien com a permís retribuït, posteriorment es va 
rectificar a si mateix i va decidir que els 200.000 empleats  públics de 
l’administració catalana i de les seves empreses hauran de recuperar les hores de 
“l’atur general de país". 
 
Aquest canvi de criteri de la Generalitat ha causat malestar entre els empleats públics, 
que van optar per no acudir als seus llocs de treball amb la certesa de que, en ser 
considerada l’absència com un permís retribuït, aquesta no generaria descomptes 
salarials ni la obligació de recuperar les hores. 
 
En el cas de l’Ajuntament del Masnou sembla ser que ens trobem en una situació 
semblant.  
 
Som coneixedors que la necessitat de recuperar la jornada no treballada del 3 
d’octubre es va posar sobre la taula en una reunió de la mesa negociadora y que, en 
aquesta reunió, els representants sindicals de CCOO i d’UGT van demanar que 
constés en acta la seva disconformitat en relació a la proposta que els plantejava el 
govern municipal i que, per tant, per a ells el tema continuava obert. 
 
No obstant aquest desacord, i sense que s’hagi produït cap altra reunió de la mesa, el 
passat divendres, dia 1 de desembre, tot el personal de l’Ajuntament va veure com, a 
la seva fitxa de control horari, apareixia un saldo deutor d’hores equivalent a la jornada 
laboral del dia 3 d’octubre de 2017. 
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El grup municipal d’ICV-EUiA creiem que aquesta no és la manera correcta d’actuar. 
 
Nosaltres creiem que no és de rebut que el govern municipal i el seu alcalde decideixin 
unilateralment tancar a pany i forrellat les dependències municipals sense haver 
debatut prèviament aquesta decisió amb els representants dels treballadors i 
treballadores i amb la Junta de Portaveus de l’Ajuntament. 
 
Així mateix, també creiem que no és de rebut que el govern municipal i el seu alcalde 
decideixin unilateralment quin és el procediment a aplicar per recuperar una jornada,  
perduda de manera involuntària pels treballadors i treballadores de l’Ajuntament, 
sense haver consensuat prèviament aquest procediment amb els seus representants.     
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA del Masnou proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer. Instar l’alcalde del Masnou a que convoqui una Junta de Portaveus per tal de 
informar-la de totes les circumstàncies relatives al tancament acordat el 3 d‘octubre, 
així com de les mesures que es poden prendre per tal de no perjudicar el conjunt de 
treballadores i treballadors de l’Ajuntament amb motiu d’aquest tancament. 
 
Segon. Instar el govern municipal a que, en la mesa corresponent, negociï i acordi 
amb la Junta i el Comitè de Personal les mesures a adoptar per tal de donar solució al 
conflicte creat per la seva decisió unilateral d’adherir-se a la convocatòria d’una 
aturada de país el 3 d’octubre de 2017.  
 
Tercer. Instar el govern municipal a que, una vegada assolit l’acord, el presenti al Ple 
de l’Ajuntament per tal que pugui ser ratificat per aquest abans de procedir a la seva 
signatura. 
 
Quart. Traslladar aquests acords a la Junta i al Comitè de Personal i fer-los públics a 
través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.” 
 
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de manera que 
se certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.  
 
El Masnou 
 
[Firma01-01] 

 

Vist i plau 

[Firma02-01] 
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