
Valoració 4 anys de mandat (2 minuts) 
Paràlisi, inacció, crisi, disputes, deslleialtat 

Han estat quatre anys difícils, molt difícils de paràlisi i inacció. Jo distingiria dos 
causes la crisi econòmica i la crisi institucional. La greu crisi econòmica no ha 
permès desenvolupar molts dels projectes per resoldre com o els espais del 
planejament com l’antiga Dogi i l’Estampadora però sense que el govern fes res 
al respecte. Alhora, la greu crisi institucional derivada principalment per la 
fixació d’ERC i CiU en temes supramunicipals ha provocat una paràlisi que ha 
deixant de banda importants temes locals que va deixar damunt la taula el 
govern socialista com El Parc de Vallmora, el nou Poliesportiu o la neteja. 

Les relacions tibants entre els dos socis han estat també un  factor determinant 
per no avançar. Quan la número dos de CiU va abandonar el govern i aquest va 
quedar en minoria ERC va fer pagar un preu excessiu i a la llarga punyent: li va 
arrencar la regidoria de Joventut. ERC volia llençar el missatge que tres regidors 
d’ERC manaven tant o més que set de CiU, però pels que ho vèiem des de fora 
vam veure una acció deslleial i abusadora i a totes llums perjudicial per a la 
bona sintonia del govern. I això s’ha notat en la resta del mandat en perjudici 
de tots. 

No vull tancar la meva intervenció sense esmentar coses en positiu, i no, no serà 
que s’acaba el mandat… És clar que aquest govern ha fet coses en positiu: 
Continuar amb el projecte de la Casa del Marquès, mantenir intactes les 
estructures municipals que havíem deixat, continuar polítiques socials… 

  



Transparència municipal (2 minuts) 

Pensen incloure detalls de despesa per saber en que es gasten els 
diners de l’Ajuntament. 
La resposta es Si. Recentment l’Ajuntament del Masnou ha estat reconegut per 
la seva tasca en administració oberta en quedar el setè dels 10 ajuntaments de 
entre 20 i 50 mil habitants. És una fita que cal reconèixer però que alhora 
demostra que encara resta molt recorregut fins arribar a ser el primer. Aquesta 
informació que demanden forma part de les obligacions que no compleix 
l’Ajuntament i que en els propers anys haurem d’impulsar entre tots ja que cada 
vegada s’exigeix més transparència als politics.  

Conceptes pels quals els regidors cobren les retribucions 
Per llei, les retribucions s’aproven en el primer plenari i hi ha de dos tipus, les 
vinculades a un lloc de treball i que son un salari i les dietes o que s’abonen per 
conceptes concrets com l’assistència al Ple o a les Comissions. Al Masnou, qui 
percep unes no pot percebre altres.  Estic totalment d’acord en fer públics els 
ingressos que provinguin de diner públic. 

Publicaran declaracions de bens i hisenda dels regidors 
Tots els regidors del Masnou, en accedir al consistori, omplen una declaració de 
bens que, quan hi ha canvis han de renovar. Ara per ara no és pública però 
haurà de ser-ho. 

En el meu cas poden consultar els ingressos bruts que hem tingut a la nostra 
família dels darrers 13 anys a la pàgina web del candidat, la del Canvi Positiu. 
Volíem publicar les declaracions però la veritat és que hi ha informació sensible 
que afecta a la resta de persones que conviuen amb mi i ho vaig descartar. 

Publicaran contractes, concursos i convenis públics 
L’ajuntament ja ho fa en part. Des del mandat passat es publiquen a l’apartat 
“Perfil del Contractat” totes les licitacions i concursos que es tramiten 
mitjançant la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. 
També son públics, però mitjançant Edictes i publicacions en butlletins oficials 
aquells que en te obligació l’administració. El que si que és cert que molts 
concursos o adjudicacions petites son publicades quan la Junta de Govern ja ha 
pres una decisió. 

Cal dir que en aquest sentit si que ha hagut una evolució en positiu tot i que 
encarar resta molt per fer. 

  



Polítiques municipals (2 minuts) 

Prioritats en polítiques municipals 
Volem un canvi positiu. Una vila on la gent tingui més i millors oportunitats de 
guanyar-se la vida. On la creativitat, el coneixement i les ofertes artístiques i 
culturals ens permetin gaudir amb plenitud i dinamisme i desenvolupar-nos com 
a persones i col·lectivament. On la convivència, la cohesió social i els serveis 
públics ens donin les condicions bàsiques de benestar i de pau i justícia social. 

Amb aquest objectiu desenvoluparem el nostre programa de govern municipal 
sobre tres grans eixos transversals: Treball, Cultura i Convivència. Tres eixos ens 
han de permetre assolir tres grans objectius: 

 Més oportunitats de treball i més activitat econòmica, per tal que cada 
vegada més masnovines i masnovins tinguin la possibilitat de guanyar-se la 
vida en la nostra ciutat, sense necessitat de desplaçar-se, dia darrera dia i 
consumint temps i diners, a altres poblacions per poder treballar. 

 Més creativitat, més coneixement i més activitat cultural, educativa i pel 
lleure, perquè així guanyarem en dinamisme i competitivitat, crearem més 
riquesa i més oportunitats de treball i de prosperitat, més oportunitats 
també per al lleure, l’oci i la realització plena de les persones. 

 Més cohesió social i més convivència per travar una societat cada vegada 
més plenament integrada i més respectuosa, amb una ciutadania 
responsable activa dels béns col·lectius, amb oportunitats reals de què 
tots i totes, de qualsevol edat, gènere, condició social, origen ètnic o 
cultural o manera de pensar puguem desenvolupar les nostres aspiracions 
i aprendre dels altres. 

Prioritzaran estabilitat econòmica o polítiques socials 
Ambdues donat que no son incompatibles. L’estabilitat econòmica vindrà 
donada per una recerca d’inversió externa per finançar els projectes que ens 
hem proposat sense que es vegi minvada cap de les partides socials i sense que 
suposi un increment per a l’actual pressió fiscal. 

Nosaltres calculem que l’endeutament contingut que tenim ara, afegit a unes 
expectatives raonables de recuperació econòmica ens permeten comptar amb 
una capacitat d’inversió relativament important pels propers anys. També 
reclamarem a les administracions superiors un major compromís amb el 
Masnou desprès de quatre anys d’abandonament: Defensarem el Masnou per 
retornar-lo al lloc que el correspon. Aquests són els recursos amb els que 
pretenem impulsar les inversions previstes en aquest programa. 



Posició envers les taxes (Baixada, Augment, Congelació) 
De cara els propers exercicis comptem amb mantenir els ingressos municipals. 
No pensem apujar de cap de les maneres la pressió fiscal. De forma que una 
continuïtat raonable de l’activitat econòmica ens proporcionarà un nivell similar 
d’ingressos a l’actual i una més que probable recuperació a mig termini es 
traduirà en un increment dels ingressos de l’Ajuntament. Val recordar que si 
aquest any la pressió fiscal és menor que l’anterior és per una acció dels 
partits de l’oposició que vam aturar l’ànsia recaptadora d’ERC i CiU. 

Neteja del poble: subsanar deficiències actuals 
Val a dir que si tot va be aviat disposarem d’una nova empresa de neteja viària i 
de recollida de residus que, tot i que pel nostre grup el disseny previst queda 
una mica curt per a les necessitats reals de la Vila sens dubte suposarà una 
millora en molts aspectes que aviat serà tangible per la ciutadania. I no ha estat 
una tasca fàcil on ha hagut diversos moments que semblava que el projecte no 
arribaria a bon port però que al final, el treball conjunt de tots els partits del 
consistori ho ha permès. Val a dir que arriba tard, gairebé amb sis anys de 
retard, però ha arribat, pel que no em dol felicitar a l’Alcalde per aquesta fita 
que esperem tots acabi en bon port. 

Prioritats en temes d’inversions 
Hores d’ara resten pendents Vallmora i el nou poliesportiu però en tenim 
moltes prioritats. Esmentaré dos, una per important i una altre per oportuna. 

La primera consisteix en arranjar tots els carrers i voreres del poble i asfaltar de 
nou aquells carrers que ho necessitin, que son molt, prioritzant espais de 
vianants especialment en zones comercials o susceptibles de ser-ho. Aquest 
projecte que és molt agosarat i que tot i no disposar de quantificació econòmica 
específica calculem que rondarà entre els 10 i 12 milions d’Euros. Aquest no és 
un pla per fer en quatre anys ni per fer-lo sols. Proposem durant els sis primers 
mesos de mandat fer un pla director que detecti totes les mancances i elements 
de millora necessaris i que els prioritzi i quantifiqui econòmicament i que amb 
l’acord de tots els partits del consistori s’executi durant els propers 10, 15 o 20 
anys fins a completar-lo. Aquest acord permetrà destinar anyalment una 
quantitat aproximada de 600 mil euros a desenvolupar aquesta obra. 

La segona, que son dues, és la voluntat d’iniciar els tràmits per modificar la Línia 
Marítim-terrestre que defineix l’àmbit de competències municipal i de Costes de 
forma que una part important del passeig i la platja passi a ser de titularitat 
municipal i poder executar un projecte d’ordenació pensat pel Masnou iniciar 
els tràmits per reclamar la Concessió del Port Esportiu per que sigui de gestió 
íntegrament municipal.   



Àmbit esportiu municipals (2 minuts) 

Propostes en l’àmbit esportiu municipal i relació ajuntament clubs 
locals 
Amb l’esport s’aprenen de manera lúdica hàbits, actituds i conductes essencials 
per al desenvolupament d’una ciutadania sana i responsable. Per això 
promourem la consideració de l’esport com a part de la formació, individual i 
col·lectiva, dels nostres infants i adolescents, il·lusionant i educant com a 
persona tot participant en una activitat d’equip.  

Amb aquesta finalitat: 

 Fomentarem activitats esportives amb la finalitat d’estendre l’hàbit de fer 
esport. 

 Subvencionarem activitats extraescolars vinculades a l’esport. 

 Delimitarem i equiparem noves zones per a què qualsevol persona pugui 
practicar esport no reglat a la via pública com vam fer quan vam governar. 

 Millorarem i enfortirem les relacions amb els clubs i les entitats esportives, 
especialment a aconseguir una gestió eficient dels seus recursos, a fi de 
garantir la continuïtat del servei que donen i a què el puguin donar al 
menor cost possible. 

 Promourem la retransmissió via Ràdio d’activitats i espectacles esportius, 
a fi d’estendre socialment l’afecció de la gent per l’esport i donar a 
conèixer les seves activitats 

Adequar el Pla Usos Platja per facilitar activitats esportives nàutiques? 
El Pla d’Usos de la platja és una eina per regular l’activitat a la platja i 
determinar la seva ocupació. Qualsevol activitat ha de ser prèviament 
dissenyada i avalada per informes dels departaments corresponents i 
especialment del de Medi Ambient que serà el que defensarà l’oportunitat de 
l’acció. 

Son és promotors de les activitats esportives nàutiques qui han de definir 
l’activitat i conjuntament amb el departament de Medi Ambient establir els 
criteris per sol·licitar-la. 

Pressupost actual d’Esports i percentatge sobre el total de 
l’Ajuntament? Que en pensa? Es pot millorar? 
El pressupost d’esport és d’una mica més de 400 mil euros el que suposa un 
percentatge menor al 2% de despesa en temes vinculats. Hi ha, però que 
matissar. D’aquest 400 mil euros, a subvencions a entitats hi destinem una mica 
menys del 10%, és a dir, que no arriba als 40 mil euros, a activitats vinculades a 



l’esport no arribem al 40% amb gairebé 180 mil euros i la resta, és a dir el 50% 
d’aquest diners al manteniment d’infraestructures. Això a la partida d’esports. 

També hi ha subvencions a entitats d’indole esportiva ja sigui mitjançant 
concurrència competitiva o mitjançant conveni, però suposa un increment de 
quasi 32 mil euros als anteriorment esmentat. 

Hi ha però activitats vinculades a altres regidories que també podrien encabir-se 
dins aquest concepte com activitats d’infància i joventut però que en definitiva 
la seva aportació es pot considerar, com la xifra anterior, anecdòtica. 

Evidentment que pot millorar-se les aportacions a l’esport. 

Incentivarà la cultura de l’esport al Masnou? Referents en esports 
concrets? 
Si, ho farem. Col·laborarem amb tots els clubs del Masnou i de manera especial 

en els esports nàutics, molt identificats amb la nostra població i en els que des 

del Masnou s’han assolit importants èxits internacionals. Col·laborarem 

igualment amb els esports nàutics més accessibles, que es poden practicar 

sense necessitat de port, i promourem l’obertura a tothom dels esports nàutics 

tradicionals. 

Vetllar especialment per promoure l’esport escolar i utilitzar-lo per fomentar la 

coordinació i la trobada entre tota la comunitat escolar del poble (organitzar 

competicions adreçades a tots els centres docents, coordinar les activitats 

esportives dels centres escolars, etc). 

 

  



Speech final (2 minuts) 
 

Gràcies als presents per haver-nos donat aquesta oportunitat. Em dic Ernest 
Suñé, soc socialista i treballo per ser el proper Alcalde, vull ser el proper Alcalde 
del Masnou.  

Les properes eleccions municipals al Masnou escollirem l’equip de persones que 
s’encarregarà de solucionar els problemes reals de la Vila: Manca de treball, 
inseguretat, brutícia, drogues, manca d’inversions; equip que haurà d’estar 
liderar per una persona que transmeti confiança, honestedat, que sigui 
treballadora i que a més sigui proper.  

Una persona sincera i coherent, compromesa amb el que diu i amb capacitat 
d’engrescar les persones. 

Cal algú que atengui els ciutadans, els escolti, disposat a ajudar. Una persona 
preocupada pels seus convilatans, preocupada pel Masnou. 

Cal un lideratge que tingui coneixement del municipi, de l’administració local; 
capaç de gestionar be els recursos municipals i disposat a resoldre els 
problemes del Masnou per millorar-lo. 

Jo soc aquesta persona. 

 

 


