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DECLARACIÓ  

JUNTA DE PORTAVEUS 21/06/2016 

Primer de tot, demanar-vos disculpes pel que va passar el darrer plenari on la violència i 

crispació van assolir nivells excepcionals. Però heu de saber que jo també estic indignat. 

Indignat amb l’Alcalde, per la manca de cintura, i per molt que es parli dels canvis del ROM, el 

que realment ha canviat és el tarannà de la persona que presideix el plenari. 

Estic indignat també amb la Sra. Folch, una persona que canvia la versió dels fets segons li 

convé, tant de la funcionarització com de la substitució del Caporal Miracle de la que també 

m’agradaria parlar. 

Espero que tant el Sr. Oliveras com la Sra. Folch tinguin la decència de confirmar les meves 

paraules per que és l´únic que tinc, però és suficient. Sra. Folch, Sr. Oliveras, confio en la seva 

honradesa i que facin honor al lloc que ocupen i a la responsabilitat que van adquirir davant 

tota la ciutadania del Masnou. 

El Sr. Oliveras i la Sra. Folch són coneixedors dels errors de la Funcionarització des del 10 de 

febrer quan els vaig lliurar aquest document on ho explicava tot. Vaig proposar, com a solució, 

que el Secretari fes un informe jurídic i, si s’escaigués, obrís una revisió d’ofici.  

La resposta de la Sra. Folch va ser “de vegades es pot obviar la Llei” i que “no pensaven 

rectificar”.  

El 25 de febrer, de nou a alcaldía, van argumentar que el procés “estava avalat per tècnics” i 

que el govern “no tenien res més a dir”. La Sra. Folch va dir que “van obviar la data per que 

en altres llocs s’havia fet igual” i va afegir que “únicament revisarien l’acte si la justícia els 

obligava a fer-ho”. 

Ja els he dit que es la meva paraula contra la seva, però jo sé que dic la veritat.  

El passat 9 de Maig vaig tenir la darrera reunió sobre aquest tema, aquesta vegada sol amb la 

Sra. Folch, on em va mostrar un document amb un llistat dels treballadors que no complien, i 

vostè m’ho va dir: Aquest treballadors no compleixen, van adquirir la condició de fixes 

després del 2007, confirmant que jo tinc raó. 

Jo vaig explicar que la llei establia una línia vermella amb la data i que aquesta no podia 

sobrepassar-se, i que fer-ho de forma inconscient era un tema administratiu subsanable amb 

una revisió i que, al no voler fer-la, el marge que ens deixaven era molt curt. La Sra. Folch va 

dir que “quan van preparar els expedient no és que ho obviessin expressament, però va 

passar, i que arribats a aquests punt no farien res, no farem cap revisió d’ofici”. 

Jo li vaig dir que la revisió seria el que tocaria fer, per sortir de dubtes. La seva resposta va ser 

“Nosaltres no la iniciarem”. Jo vaig preguntar-li si eren conscients, si el govern era conscient 

del que estaven fent i la seva resposta va ser “Som conscients”. 
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Decebut, vaig dir la Sra. Folch que “m’esperava una solució anant cap a una revisió d’ofici o 

que aportessin documents que contradiguessin el que jo plantejava”, per que, humilment, 

“entenia que podia estar equivocat”. Ho recorda Sra. Folch? 

Les respostes vagues, sense documentació i poc acreditades així com l’afirmació de la Sra. 

Folch que nomes ho revisarien si la justícia els obligava a fer-ho ens va moure a presentar 

denuncia. 

Mai va haver ni xantatge ni intenció de bescanviar aquesta informació a canvi d’accedir al 

govern com de forma interessada i perversa el Sr. Oliveras, la Sra. Folch i els seus satèl·lits 

estan dient de forma barroera i sense cap tipus de proba, ens al contrari, solucionar aquest 

tema hagués estat una condició sine qua non. 

En canvi, Sr. Oliveras, vostè si que es va reunir amb responsables de la Federació Socialista del 

Maresme i els va demanar el meu cap a canvi de permetre entrar els socialistes al govern. 

També vull referir-me a la remoció del Caporal Miracle. Puc afirmar que vostès han mentit a la 

ciutadania, han mentit al consistori i han mentit als seus socis de govern. 

Vostès van publicar una nota a la web, en nom de tot el govern, dient que la destitució del 

Caporal Miracle es devia als insults i amenaces fetes al feisbuc, mentre que vostè, Sra. Folch, 

va dir-me que era per incompliment de la seva tasca com a Cap de Sala. 

El canvi de criteri ve donat per la meva insistència en exigir-li que demostres aquests 

incompliments de forma objectiva i la impossibilitat de fer-ho al no ser veritat. 

Vostè Sra. Folch, inalterable, es manté en la seva postura ferma però basada en mentides. I 

una persona així no és digne d’ostentar la representativitat de Masnovines i Masnovins. Sra. 

Folch, vostè sap que no diu la veritat, i vostè Sr. Alcalde, n’és coneixedor i còmplice. 

Sra. Folch i Sr. Oliveras, els miro a la cara i el puc dir que vostès dos son uns mentiders i amb la 

seva actitud no poden seguir ostentant aquests càrrecs. 

Sra. Folch ha negat el que va dir-me el passat 9 de maig. El que ja va negar dijous passat al 

plenari ho ha tornat a negar avui. I vostè ho sap... 

.... 


