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Grup Municipal 
del Partit dels 

Socialistes 
de Catalunya 
(PSC-PSOE) 

El Masnou, a 16 de juny de 2016 
 
 
El passat 30 de maig i davant la fiscalia anticorrupció, vàrem presentar denúncia 
per la comissió del presumpte delicte de prevaricació tipificat a l’article 404 del 
Codi Penal, comesos per l’Alcalde Sr. Oliveras, la regidora Sra. Folch i els 
tècnics que haguessin avalat els processos de funcionarització realitzats en 
aquest ajuntament. 
 
Tot i haver informat en diverses ocasions -la primera al mes de febrer- i per escrit 
el govern del Masnou de les múltiples irregularitats detectades en aquest procés, 
aquest s’ha negat fer una revisió d’ofici com li va ser reclamada. 
 
No han estat capaços d’aportar cap document que avalés el procediment, ni cap 
explicació tècnica, ni informes de secretaria, intervenció o fins i tot gerència. 
 
A la darrera reunió la Sra. Folch va dir que després de repassar les dades 
aportades, efectivament, una part important de persones no complia amb els 
requisits però que el govern del Masnou no faria res al respecte. Vam insistir en 
la revisió d’ofici com a mecanisme per evitar mals majors però es va negar. 
 
La passada campanya electoral els socialistes la vam basar en un decàleg que 
vam denominar “Els punts clau del canvi positiu”. El primer punt d’aquest 
decàleg, titulat “Honradesa, honestedat i transparència” deia: “Impregnarem 
d’honradesa i total honestedat la nostra gestió com a polítics i rebutjarem 
qualsevol forma de corrupció”. 
 
A la pressa de possessió, vam assolir el compromís públic de seguir treballant 
per defensar els interessos de tots els Masnovins i Masnovines. Ens vam 
comprometre a treballar per arribar acords a fi de desllorigar els grans temes del 
municipi així com per garantir una absoluta transparència i exigir el compliment 
de la legalitat en totes les actuacions municipals. 
 
Aquesta denúncia forma part dels compromisos adquirits davant la ciutadania del 
Masnou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ernest Suñé Nicolás 
Portaveu del Grup municipal Socialista 


