
 

Propostes de temes pel plenari municipal 02 
de 23/07/2015 

ORDRE DEL DIA 

3.- Modificació del pressupost número 10/2015 per crèdit extraordinari. 4.- Modificació 

del pressupost número 11/2015 per suplement de crèdit. 

Els socialistes hem presentat esmenes sobre els canvis que el govern proposa a les inversions i que donen peu a 

aquestes modificacions pressupostàries. 

El nostre grup vol que el govern tingui en consideració les següents observacions: 

1. Les inversions es van aprovar l’11 de desembre passat amb una majoria absoluta dels vots dels electes. 

2. Que moltes de les modificacions fan referencia a projectes dels quals es desconeix la mes mínima 

informació tècnica i valoració econòmica, motiu pel que caldria acompanya la petita memòria tècnica 

d’una descripció detallada de les obres o millores a realitzar. 

3. Que la participació de l’oposició no pot limitar-se a les votacions, pel que caldria establir comissions de 

seguiment de les obres aprovades. 

A més establim un segut de canvis a les mateixes que obligarien a canviar la proposta econòmica que el govern 

avui presenta. Aquests canvis son: LECTURA ESMENES 

UB 15100 63900 Reforma accessos i entorn camp de futbol Masnou: 162.500,00€ 
Creiem oportuna la reforma dels accessos al camp de futbol però creiem que aquesta reforma ha 
d’acompanyar-se d’una solució definitiva per a la riera que passa junt els edificis del passatge sistres i el camp de 
futbol. La proposta d’actuació mínima la tenim valorada en 100.000€, tot i que entenem que podria definir-se 
ara un projecte executiu amb un cost aproximat de 10.000€ per incorporar els costos de l’obra als propers 
pressupostos. 
 
També estimem que l’amplitud de l’espai permetria ubicar el Casal dels Tres Barris, donat la centralitat d’aquest 
espai amb els barris afectats (Rosa Sensat, Bell Resguard i Amadeu I). 
 
El nostre grup creu que cal dotar aquest espai d’una solució definitiva amb obra de qualitat com Vienesos, però 
acceptarà una solució transitòria com la ubicació de la instal·lació bàsica preconstruida que proposa el govern 
en aquest lloc. Aquesta solució està valorada en 30.000€ 
 
Per tot això demanem un increment d’aquesta partida en 40.000€, que es nodrirà de l’absorció de l’increment 
de 30.000€previst per a la partida UB 17100 61900 Millores zona Bell-Resguard. Els 10.000€restants haurien de 
cobrir-se amb romanents de tresoreria. 
 
La nova denominació i la dotació pressupostària serà: UB 15100 63900 Reforma accessos i entorn camp de 
futbol Masnou, Casal dels Tres Barris i projecte d’arranjament Riera Sistrés: 202.500,00€ 
 



 

UB 17100 61900 Millores zona Bell-Resguard: 80.000€ 
Tal i com hem definit en el punt anterior, creiem necessari mantenir la partida en els 50.000€ per millores del 
Bell Resguard i traspassar l’increment dels 30.000€per a la instal·lació de l’equipament cívic (Casal dels Tres 
Barris) a la partida anterior. 
 
La dotació pressupostària es mantindrà: UB 17100 61900 Millores zona Bell-Resguard: 50.000€ 

UB 15320 61900 Reparacions Camí Ral: 20.000€ 
Vist l’estat del Camí Ral en molts dels seus trams se’ns fa difícil pensar que amb aquesta paupèrrima quantitat 
es pugui arranjar totes i cadascunes de les necessitats d’aquest espai. 
 
Per aquest motiu voldríem una relació detallada dels arranjaments proposats i que s’incorporin altres que 
puguin suggerir-se. 
 
Per aquest motiu es proposa dotar aquesta partida de 10.000€més amb càrrec a romanents de tresoreria. 
 
La nova dotació pressupostària serà: UB 15320 61900 Reparacions Camí Ral: 30.000€ 

MS 13400 60900 Millores accessibilitat: - 125.000,00 € 
El nostre grup no pot acceptar la desaparició d’una partida pensada per garantir l’accessibilitat i la mobilitat a les 
persones en un municipi amb tantes mancances. Sabem que amb aquesta xifra no és suficient però és, 
evidentment, una bona senyal, motiu pel que proposem mantenir-la. 
 
Estaríem disposats, però, a que la partida canviés de titularitat i s’adrecés a la regidoria de Projectes i Obres, 
encara que fos amb menor dotació, sempre i quant hi hagi un compromís reals del govern de presentar un 
projecte global pel Masnou. 
 
Els socialistes proposem encetar un Pla Director de Millora Urbana que en tres fases (Diagnosi, Proposta i 
Aplicació) permeti iniciar les reformes per que en un termini de temps màxim de entre 12 i 20 anys transformi el 
nostre municipi el converteixi en una Vila molt més amable i acollidora. 
 
El Pla Director de Millora Urbana del Masnou ha de respondre a la necessitat d’establir uns criteris homogenis 
per a la urbanització de carrers de tot el municipi que, degut al seu mal estat, requereixen d’una intervenció. 
Aquest pla permetrà, doncs, que malgrat que les obres s’executin en diverses etapes, es facin de manera 
uniforme seguint les mateixes línies d’actuació. 

6.- Modificació relació de llocs de treball. 

El nostre grup demanaria que es retirés d’aquesta proposta la fitxa 119, que actualment correspon al Cap de 

Manteniment i que el govern proposa que es denomini com a Cap de la Unitat de Manteniment, Serveis i Medi 

Ambient. 

El cartipàs municipal aprovat per decret d’Alcaldia el 16 de juny i presentat oficialment el dia 9 d’aquest mes va 

crear una nova estructura i divisió organitzativa. Dins de l’Àrea de territori existeixen per separat, en el punt 3.1 

la Regidoria de Medi Ambient i en el punt 3.5. Regidoria de manteniment, serveis municipals i paisatge. Doncs 

be, el canvi que proposen per a la persona que fins ara ocupa el lloc de “Cap de la Unitat de Manteniment” és 

que passi a denominar-se “Cap de la Unitat de Manteniment, Serveis i Medi Ambient”, denominació que no 

coincideix amb l’estructura organitzativa funcional i que en canvi dotaria de major responsabilitat al Cap de 

Manteniment atorgant-li la responsabilitat de Medi Ambient. 



 

Pel nostre grup aquest canvi hauria d’anar acompanyat del preceptiu informe jurídic, ja que suposar una major 

exigència envers el treballador al assignar-li responsabilitats que ni li pertoquen ni te assignades a la fitxa de 

treball, no complint amb el paràgraf amb el que el govern presenta la proposta “es tracta únicament de canvi de 

denominació de llocs de treball”. 

Si el retiren, Abstenció, si no el retiren, Contra. 

Bon vespre de nou.  

Nosaltres no podem votar a favor d’aquest proposta per que no la creiem innocent. 

L’argument per canviar de denominació aquestes fitxes, segons consta a la proposta, es que “el nom de treball 

tingui concordança amb l’estructura organitzativa funcional”, és a dir, adequar-les a la realitat del cartipàs. 

Ja hem comentat anteriorment que aquesta premissa no era del tot ajustada. 

El nostre grup creu que aquesta proposta no és només un simple “canvi de denominació”, sinó que és el primer 

pas per, en una nova –i propera- valorització de llocs de treball, poder dotar aquests llocs de major puntuació –i 

per tant incrementar els sous- , tot i que no canviïn les seves tasques. 

7.- Modificació article 5 i 15.4 apartat 1 de l'acord condicions laborals empleats i 

empleades públiques Ajuntament del Masnou. 

A FAVOR 

8.- Nomenament del Jutge/sa de Pau substitut/a. 

A FAVOR 

9.- Nomenament dels i les representants municipals per a diferents organismes. 

A FAVOR 

10.- Aprovació inicial de la modificació parcial del vigent Reglament orgànic municipal 

(ROM) de l'Ajuntament del Masnou per a la introducció d'un nou títol sisè relatiu al 

personal directiu professional 

Des del nostre grup s’ha presentat esmenes. 

Val a dir que amb aquesta modificació del ROM el govern vol crear la figura de Gerent, figura amb la que el 

nostre grup, d’entrada, estaria d’acord, però no de qualsevol forma. 

Nosaltres amb les esmenes volem que hi hagi transparència tant en la designació com en el seu cessament, que 

la persona que ostenti el lloc sigui funcionari i que a més, aquest canvi no serveixi per establir directors de servei 

per sobre d’aquells funcionaris que culminis regidories. 

Vista la proposta presentada pel govern per a l’aprovació inicial de la modificació parcial del ROM de 
l’Ajuntament del Masnou per a la introducció d’un nou títol relatiu al personal directiu professional, el Grup 
Municipal del PSC-CP presenta les següents esmenes: 



 

 

Tipus  MODIFICACIÓ 

Article 94.1 

On diu Tenen la condició de personal directiu professional els titulars dels òrgans directius de 
l’Ajuntament del Masnou, classificats com a tals en la relació de llocs de treball del personal 
directiu professional o altres instruments organitzatius de personal que s’estableixin. 

Es proposa Tenen la condició de personal directiu professional els titulars dels òrgans directius de 
l’Ajuntament del Masnou, classificats com a tals en la relació de llocs de treball del personal 
directiu professional o altres instruments organitzatius de personal que s’aprovin al Plenari 
Municipal. 

Amb aquesta esmena volem aconseguir dos coses: limitar les eines amb les que el govern puguin nomenar 
personal directiu professional i que qualsevol d’aquests canvis passin pel Plenari Municipal. 
El concepte genèric “que s’estableixin”, junt amb la frase “altres instruments organitzatius”, ens fa pensar que 
puguin ser nomenats per decret persones per ocupar aquesta càrrecs directius i el nostre grup creu que son 
figures amb un important tasca ha realitzar que han d’estar fiscalitzades des del seu nomenament, i entenem 
que l’espai de major transparència i participació és el Plenari Municipal. 
L’informe del Sr. Secretari parla que l’únic instrument organitzatiu per crear llocs de treball és el plenari i per 
això considera innecessària l’esmena. Possiblement tingui raó pel que fa a la creació, però no pas al 
nomenament, ja que existeixen altres instruments organitzatius com be poden ser els decrets o, com queda 
palès al text original “que s’estableixin”. Vist que per part del Sr. Secretari no existeix cap limitació jurídica ni 
tècnica, mantenim l’esmena i demanem als presents que la votin a favor. 
 

Tipus  MODIFICACIÓ 

Article 94.2 – Prgf.1 

On diu El/la gerent, els/les caps d’àrea o assimilats en els quals culmini l’organització administrativa en 
cada àrea, d’acord amb l’estructura organitzativa que aprovi l’Alcalde/essa. 

Es proposa Els/les gerents, els/les caps d’àrea o assimilats en els quals culmini l’organització administrativa 
en cada àrea o regidoria, d’acord amb l’estructura organitzativa vigent. 

Aquesta esmena  te dos parts, la primera que transcriu literalment el que disposa l’article 130.1.b.b de la Llei 
7/1985 Reguladora de les Bases del Règimen Local, que llegeixo “Los directores generales u órganos similares 
que culminen la organización administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías” i per tant la 
inclusió de regidoria a la frase està plenament justificada i la segona, on es substitueix “que aprovi 
l’Alcalde/essa” pel mot “vigent”. 
De la mateixa forma que la primera part no cal explicació, a la segona, i vist l’informe del Sr. Secretari si que cal 
justificar-nos. Argumenta aquest que l’aprovació de l’estructura administrativa és competència de l’Alcalde, fet 
amb el que estem plenament d’acord. Nosaltres entenem que la referència a vigent no nomes no canvia el 
sentit de la frase ni minva les competències de l’Alcalde i que fins i tot solucionaria el hipotètic cas que l’Alcalde 
delegués aquesta competència a la junta de Govern o Ple que deixaria l’articulat proposat pel govern sense cap 
sentit. Vist que per part del Sr. Secretari no existeix cap limitació jurídica ni tècnica, el nostre grup manté 
l’esmena i demanem als presents que la votin a favor. 
 

Tipus  ADDICCIÓ 

Article 94.2 – Prgf. 3 

Es proposa Els òrgans directius professionals en cap cas podran substituir o subordinar llocs de treball 
regulats específicament per llei que culminin regidories. 

Incorporem aquesta esmena per que volem remarcar que les direccions d’Àrea en cap cas poden substituir o 
buidar de contingut els llocs de treball que estiguin regulats per llei i que culminin regidories. El nostre grup creu 
que les directrius polítiques han de ser donades pels electes del govern amb cartera i no pas un càrrec directiu 
posat per decret. 



 

En aquest sentit, i vist l’informe del Sr. Secretari coincidim en el seu anàlisi però no pas en la conclusió i vist que 
per part seva no existeix cap limitació jurídica ni tècnica, el nostre grup manté l’esmena i demanem als presents 
que la votin a favor. 
 

Tipus  MODIFICACIÓ 

Article 96 – Prgf.1 

On diu El personal directiu professional, al qual fa referència l’apartat 2 de l’article 94, serà nomenat, 
amb caràcter general, entre funcionaris de l’Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats 
locals i/o funcionaris/àries amb habilitació de caràcter nacional que pertanyin als cossos o 
escales classificades e el subgrup A1.  

Es proposa El personal directiu professional, al qual fa referència l’apartat 2 de l’article 94, serà nomenat 
entre funcionaris de l’Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals i/o 
funcionaris/àries amb habilitació de caràcter nacional que pertanyin als cossos o escales 
classificades e el subgrup A1. 

El nostre grup presenta aquesta esmena com a mesura més garant. És una mesura restrictiva que impediria 
nomenar càrrec directiu a persones que no fossin funcionaris. I és que el nostre grup te la certesa que aquests 
càrrecs han de ser persones amb una sèrie de qualitats molt concretes, al marge de les habilitats de gestió i de 
direcció de grups que caldrà exigir-los. Aquestes qualitats són: exercir amb diligència les tasques que tinguin 
assignades i vetllar pels interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de 
l'ordenament jurídic, actuar d'acord amb els principis d’objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, 
imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, 
eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes. 
Aquesta es la definició de funcionari, i per això hem eliminat la frase “amb caràcter general” que obre la porta a 
que altri ho pugui ser. 
Aquesta esmena està plenament vinculada amb la següent que també llegiré ara: 
 

Tipus  SUPRESSIÓ 

Article 96 – Prgf. 2 

On diu No obstant el que disposa el paràgraf anterior, amb caràcter excepcional i mitjançant acord 
motivat, el Ple podrà fixar aquells llocs de personal directiu professional, que per les seves 
característiques especials puguin ser coberts amb personal que no ostenti la condició de 
funcionari. 

Queda evidenciada la voluntat del govern de cobrir aquestes places per personal no funcionari, ja que una 
lectura de l’article 130.3 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règimen Local deixa palès que “El 
nombramiento de los coordinadores generales y de los directores generales, atendiendo a criterios de 
competencia profesional y experiencia deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las 
Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a 
cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico Municipal permita que, en 
atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha 
condición de funcionario.” 
Aquesta és la veritable raó d’aquesta modificació amb la que no estem d’acord.  
Vist l’informe del Sr. Secretari i ja que per part seva no existeix cap limitació jurídica ni tècnica sobre les 
modificacions proposades a les dos esmenes anteriors, el nostre grup les manté i demanem als presents que les 
votin a favor. 
 

Tipus  MODIFICACIÓ 

Article 97.2 – Prgf. 3 

On diu La competència per a la designació del personal directiu professional, al qual fa referència 
l’apartat 2 de l’article 94, correspon a l’Alcalde/essa. 



 

Es proposa La competència per a la designació del personal directiu professional, al qual fa referència 
l’apartat 2 de l’article 94, correspon al Ple a proposta de l’Alcalde/essa, excepte els 
funcionaris/ries que els pertoqui pel llocs de treball que ocupen. 

Reiterem el que ja hem comentat amb anterioritat. Entenem que l’espai de major transparència i participació és 
el Plenari Municipal, i per tant reclamem que l’Alcalde proposi les persones a ocupar els càrrecs de personal 
directiu professional i que la seva designació sigui aprovada pel Plenari. Transparència. 
Aquesta esmena a més te una segona part, una excepció: els funcionaris que ja ocupen aquest lloc de treball per 
concurs oposició, persones que han obtingut aquesta responsabilitat en un procés garant i exigent i sobre els 
quals ja han estat exercits tots els mecanismes possibles i legals de control i estimem oportú no reiterar-ho. 
Vist l’informe del Sr. Secretari i ja que per part seva no existeix cap limitació jurídica ni tècnica sobre la proposta, 
el nostre grup la manté i demanem als presents que la votin a favor. 
 
I la darrera esmena que hem presentat. 
 

Tipus  MODIFICACIÓ 

Article 98.1 

On diu El personal directiu professional podrà ser cessat en qualsevol moment sense motivació 
expressa, per decisió de l’Alcalde/essa. 

Es proposa El personal directiu professional podrà ser cessat en qualsevol moment amb motivació 
expressa, per decisió del Ple a proposta de  l’Alcalde/essa. 

Aquesta esmena vol també aconseguir dos coses, primer aconseguir transparència en el cessament d’un càrrec 
directiu de la mateixa forma que la pretenem en el nomenament, i que aquest cessament, a diferència del que 
vol el govern, volem que sigui motivada per evitar decisions esbiaixades i despòtiques sobre uns càrrecs que el 
nostre grup vol posar en valor.  
Hem llegit l’informe del Sr. Secretari i aquest deixa palès que la decisió de cessament és inequívoca de l’Alcalde, 
i per tant, és la única consideració jurídica sobre el total de les esmenes que podria contravenir la legislació al 
tractar-se –sembla ser- d’una atribució no delegable. No diu res contrari a que aquest cessament sigui amb 
motivació expressa. 
El nostre grup, doncs, en consideració a la única observació jurídica contrària del Sr. Secretari proposa modificar 
l’esmena de forma que quedi així: “El personal directiu professional podrà ser cessat en qualsevol moment amb 
motivació expressa, per decisió de l’Alcalde/essa.” I demana als presents que la votin a favor. 
 
Volem també destacar que tot i haver lliurat les esmenes a la respectiva Comissió informativa, dimecres 15, cap 

persona del govern s’ha posat en contacte amb aquest regidor pel que suposem que les nostres esmenes seran 

rebutjades pel corró del govern sense cap voluntat de trobar un punt d’acord. 

En cas que això sigui així, els avancem que el nostre vot serà negatiu. 

11.- Nomenament dels i les representants de la Comissió del reglament orgànic 

municipal. 

A FAVOR. 

Votarem a favor del nomenament ja que ha estat consensuat. Dit això, i vist el tarannà gens donat a arribar a 

acords que gasta el govern no hi creiem gaire en aquest comissió. Els avancem que si el plantejament es fa des 

de l’immobilisme el nostre grup no hi participarà. 

12.- Aprovació del pagament a l'avançada al Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament, de la totalitat de la minuta corresponent a  l'any 2015. 



 

A FAVOR 

13.- Acceptació de les renúncies de subvencions atorgades a entitats de solidaritat i 

cooperació, any 2014. 

A FAVOR 

14.- Resolució del recurs de reposició interposat per l'empresa Transports Urbans del 

Masnou, SL contra l'acord del Ple de data 14 de maig de 2015 en virtut del qual s'aprova 

l'actualització de preus del compte d'explotació del servei de transport urbà. 

A FAVOR 

15.- Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern. 

Escola bressol Sol Solet - 10 anys 

Recentment es va celebrar el 10 aniversari de l’escola bressol Sol-Solet i ens va estranyar la poca assistència de 

persones i l’absència d’alguna de les autoritats que hi van participar. Ens agradaria conèixer quines han estat les 

accions de comunicació, promoció i protocol que es van dur a terme per convocar a totes les famílies dels 

alumnes que hi van passar i els regidors que hi van tenir a veure. 

Horts i carrer Parc Vallmora 

La construcció del Parc de Vallmora avança, fet que ens satisfà. Hem observat, però, que la delimitació de les 

obres ha esperonat a determinades persones a ocupar més terreny per a horts il·legals. Volem saber si en tenen  

coneixement i si tenen previst fer res al respecte. 

Volem recordar-los que dins de les inversions que aquest consistori va aprovar per a l’any 2015 el darrer ple de 

pressupostos està la construcció d’Horts urbans, que tenim un espai on es poden habilitat a Mare de Déu del 

Pilar i que podria ser una eina de bescanvi. 

També, respecte al Parc de Vallmora volem saber per que no ha previst el govern finalitzar el carrer que delimita 

Vallmora amb els carrers dels Músics i que solucionaria de cop les molèsties de la riera i la mobilitat de la zona. 

D’aquests temes he parlar al Masnou Viu, a la columna del Grup Municipal però creiem que a més de fer-ho 

públic hi calen respostes. 

Dutxes Platja 

El Masnou va recuperar aquest de nou les dos banderes blaves que tant va costar aconseguir i això ens satisfà. 

Això significa que l’any passat es va fer una bona feina. El que no estem tant segurs és que aquest 

reconeixement el donin l’any vinent vistes la gran quantitat de queixes per les dutxes i la inacció del govern. 



 

Ahir ho veiem publicat al Masnou Viu o es queixen de l’estat de les d’Ocata, però no podem oblidar les que hi ha 

just a la sortida del pas de la rotonda de la N2 que estan obturades i no evacuen l’aigua enfangant-ho tot i 

deixant-les també inútils. Reclamem una acció decidida de part del departament que correspongui. 

Embargament Ajudes socials 

Els darrers mesos diversos ajuntaments catalans han rebut ordres del Ministeri d’Hisenda d’embargar ajuts 

socials a persones o familiars amb pocs recursos pel fet de tenir deutes anteriors amb l’administració pública. El 

nostre grup considerem que aquest embargaments son inadmissibles ja que afecten de forma directa a 

persones i famílies desvirtuant el sentit dels ajuts que atorguen els Ajuntaments. 

Voldríem saber, en cas d’haver-ne, quantes persones es troben en aquesta situació i quines mesures ha previst 

el govern al respecte. 

Tancament CAP i consultoris a l’estiu: 

Hem tingut coneixement que el departament de Salut te previst un pla de reordenació estival que suposarà el 

tancament de 30 consultoris i 10 CAP a la Regió Sanitaria de Barcelona, on està integrada la nostra Comarca; a 

més, la majoria dels que obrin modificaran la seva jornada a la baixa tancant a les cinc en comptes de les vuit o 

obrin únicament mig dia. Aquesta mesura coincideix amb el tancament de 2.000 llits. Val a dir que Barcelona 

ciutat no es veurà afectada per la mesura. 

Sabem si aquestes mesures afectaran els CAP del Masnou? 

Mocions  

16.- Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES-AM, CiU, C's, CUP-PA, ICV-

EUiA-E, PSC-CP i PP per a l'adhesió a la declaració del Maresme 2015. 

A FAVOR. 

17.- Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport a la creació de la 

prestació "Garantia+55". 

A FAVOR. Monika 

18.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PM de rebuig a la llei de seguretat 

ciutadana. 

ESMENES: A FAVOR O ABSTENCIÓ 

Sobre aquesta moció hi ha parts en les que estem d’acord i altres que creiem que cal modificar-se. No entraríem 

a debatre l’explicació de la moció i esmenaríem directament les propostes d’acord; esmenes que dimarts al matí 

vaig fer arribar a la portaveu de les CUP. Com ja ens va avançar a la Junta de Portaveus el rebuig a les nostres 

esmenes, i vist el nombre ingent d’aportacions de la resta de grups municipals, tenint en compte que nosaltres 



 

no podem donar suport a cap iniciativa política que tingui com a objectiu l’incompliment de la legalitat no 

donarem suport a la moció 

Primera esmena: 

No podem acceptar la desobediència d’una administració. La lleialtat exigeix que, en cas de desacord entre 

administracions, s’utilitzin els mecanismes que hi ha a tal efecte, mai la desobediència, a diferència del que si 

pot fer la societat civil. Proposem, doncs, eliminar un apart de la frase: 

Primer.- Exigir al Govern de l ’Estat espanyol, la retirada immediata de la Llei de Seguretat Ciutadana i a 

la Generalitat de Catalunya la desobediència en el cas que no es retiri. 

Segona esmena: 

No creiem que fer complir la llei suposi la instrumentalització dels cossos policials. Proposem eliminar el punt 

tercer íntegrament. 

Tercer.- Mostrar el nostre rebuig a que els funcionaris públics dels cossos policials siguin 

instrumentalitzats com a elements de repressió de la protesta social. 

Tercera esmena: 

No estem d’acord en eliminar les sancions com a mesura de coacció ni tampoc podem acceptar que la Policia 

Local no tramiti multes per infraccions. Proposem, doncs, modificar el paràgraf. 

Quart.- Mostrar el compromís d'aquest consistori en la defensa dels drets d'expressió i manifestació a la 

nostra vila i contra qualsevol forma de sanció que limiti l'exercici d'aquests drets, com les contemplades 

a la proposta d'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana. I en coherència amb això, la 

Policia Municipal del Masnou no tramitarà multes basades en les sancions previstes per aquesta llei. 

Quarta esmena: 

Estem d’acord en demanar la dimissió del ministre per aquest llei i per moltes altres coses que ha fet, però 

creiem que el paràgraf cau en judicis de valor. 

Cinquè.- Exigir la dimissió del Ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor de la Llei de 

Seguretat Ciutadana, de postulats franquistes, i que són inconcebibles en una democràcia. 

19.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en nom de la Plataforma 

ciutadana per un nou model de la gestió del litoral. 

A FAVOR 

20.- Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA-E sobre el transport urbà 

municipal. 

ESMENES: A FAVOR 

Creiem que es una moció que arriba en bon moment ja que la concessió de l’autobús urbà finalitza a finals d’any 

i que coincideix amb els treballs que es realitzen des de la regidoria de mobilitat. Tot i així incideix massa en un 



 

model concret de gestió –la municipalització- sense conèixer altres models així que proposaríem canvis lleugers 

per votar-la a favor. L’esmena que proposem està en els punt d’acord primer que diu: 

Primer.- Crear una Comissió Especial per a l ’estudi de la municipalització del servei del Transport Urbà 

del Masnou i de les seves alternatives, amb l ’objectiu d ’aconseguir la millora del servei i/o la reducció 

del seu cost per al municipi. 

I proposem que quedi redactat de la següent forma: 

Primer.- Crear una Comissió Especial per a l’estudi de totes les alternatives del servei del Transport Urbà 

del Masnou amb l ’objectiu d ’aconseguir la millora del servei i/o la reducció del seu cost per al municipi. 

21.- Moció presentada pel Grup Municipal de C's per garantir que les banderes oficials de 

la vila onegin en tot moment. 

A FAVOR 

És una moció neutra en la seva construcció però molt crítica en el fons ja que demana complir la llei de banderes 

ja que no s’està complint. També demana la retirada de les estelades dels fanals públics. 

La transgressió continuada de determinades normes i reglaments per part de l’Ajuntament és un símbol de 

tarannà poc democràtic. La permissivitat amb determinats col·lectius afins per que incompleixin les ordenances 

municipals denota una manca de rigor i un alt grau de sectarisme. 

Demanaríem al Sr. Alcalde que, de debò, fes d’alcalde de tots i no nomes d’uns quants, i compleixi i faci complir 

la legislació.  

També volem que sàpiga el Sr. Secretari -igual que la resta de funcionaris de l’Ajuntament del Masnou - que te el 

nostre grup al seu costat, recolzant-lo i defensant-lo, i per això li demanaríem que romangués fidel a l’esperit del 

text de la Constitució i resta de normativa aplicable autonòmica i europea. Desitgem que les seves actuacions es 

fonamentin en decisions objectives i l’encoratgem que demani per escrit qualsevol ordre si creu que aquesta el 

força a actuar de forma il·legal, impròpia o no ètica.  


