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Grup Municipal 
del Partit dels 

Socialistes 
de Catalunya 

(PSC-PSOE) 

Reclamació d’emparament al Síndic de Greuges per anomalies al normal funcionament de 
l’Administració 

 

El Masnou, a 22 de febrer de 2018 

 

En Ernest Suñé Nicolás, electe de l’Ajuntament del Masnou, en qualitat de portaveu del Grup 
Municipal dels Socialistes de Catalunya (PSC) en aquest municipi, amb domicili al carrer dels 
Mestres Villà, 107 2n 2a del Masnou (08320) i telèfon 616 91 73 86, mitjançant la present instem 
el Síndic de Greuges a investigar els actes de l’Ajuntament del Masnou del passat 25 de gener 
de 2018 al Plenari Municipal per haver vulnerat presumptament els drets dels electes locals. 

Sens perjudici d’altres accions que puguem creure adient fer-ne us, reclamem l’emparament de 
la Seva Institució per tal de revisar d’ofici el que, pel nostre entendre, es tracta de diverses 
accions que podrien desvirtuar la democràcia municipal per incompliment dels més elementals 
i fonamentals procediments administratius que ens hem dotat per a la correcta funció de 
l’administració pública que podria haver suposat la presumpta vulneració dels nostres drets 
constitucionals i estatutaris. 

Fonamentem la nostra reclamació tant en el compliment estricte de la normativa d’aplicació 
local com en les diverses sentències que fem referència al llarg de la nostra exposició. 

Els fets als que fem referència van succeir simultània i correlativament al Plenari Municipal del 
25 de gener de 2018 i poden ser visualitzats a l’adreça electrònica següent on es mostra la 
gravació del vídeo de la data en qüestió als efectes de contrastar la informació que ací es dona: 

• http://m1tv.xiptv.cat/ajuntament-del-masnou/modetv?chapter_id=338606 

Si la gravació no estigués disponible, poden sol·licitar-la a Maresme TV, dipositària de la gravació 
o podem facilitar-la per altres mitjans si així ens es demanat. 

Les infraccions a les normes que al nostre entendre podrien haver estat comeses al Plenari en 
detriment dels drets dels electes són les següents: 

• No atenció de les al·legacions 
• Silenci administratiu sense transcórrer el termini 
• Presentació d’una proposta nul·la de ple dret 
• Anul·lació dels vots de 10 regidors al Ple del Masnou 
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El primer fet destacable el vam tenir quan el govern va proposar inacceptar unes al·legacions 
presentades per aquest regidor, basant-se en una sentència de la sala del contenciós 
administratiu del TSJ de Madrid, però obviant que hi ha dos sentències del Tribunal 
Constitucional que coincideixen en determinar aquesta legitimitat, i per tant, entenem que la 
interpretació de l’article 170.1 del Decret Llei no pot contravenir ni minorar la capacitat d’aquest 
electe a representar-se a si mateix o altres habitants de la Vila. 

En el plenari els vaig recordar que les normes cal interpretar-les de forma raonable i raonada, 
sense ombra d’arbitrarietat ni error, en sentit ampli i no restrictiu, defugint del rigorisme i 
formalisme excessiu i amb conseqüències desfavorables o desproporcionades respecte a la 
finalitat i conseqüències, d’acord amb les sentències del Tribunal Constitucional 88/1997, 
252/2000, 188/2003, 3/2004 i 112/2004. 

El Ple, sobirà, va acceptar els meus arguments i majoritàriament hi va votar contra la inadmissió 
de les al·legacions, però els problemes van seguir. 

Al haver votar en contra de la inadmissió, al nostre entendre, automàticament quedaven 
admeses amb la obligació tàcita de ser resoltes, i impossibilitava que es pogués realitzar 
l’aprovació definitiva del Pressupost del punt següent fins que aquestes no es resolguessin en 
un termini màxim d’un mes i pel Plenari municipal, i per tant vam demanar que aquest punt 
fos retirat de l’ordre del dia, d’acord amb el que disposa el RDL 2/2004 d’Hisendes Locals sobre 
el procediment, a l’article 169.1 diu que “El presupuesto se considerará definitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, 
el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.” 

Però el Secretari de la Corporació, en una interpretació que creiem incorrecta va dir que les 
al·legacions serien respostes mitjançant silenci administratiu i que es podia passar al punt 
següent. 

Vaig refermar el nostre criteri en la Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contenciós Administratiu, 13 
de Febrer de 2015 que diu que “una vez aprobado inicialmente el proyecto, el Pleno decidirá 
soberanamente sobre las reclamaciones formuladas, si las hubiere”. 

També, respecte el silenci administratiu adduït pel Sr. Secretari vam rebutjar la possibilitat 
donat que la decisió no l’hauria pres el Plenari sinó el govern, en una clara assumpció de 
competències que no pertoquen; a més, tècnicament aquesta no es produiria fins que hagués 
transcorregut el període de 30 dies que hi ha per resoldre les al·legacions i aquestes no 
haguessin estat respostes. 

Vaig recordar el Sr, Secretari que no es poden interpretar les normes de forma que sigui millor 
per a l’administració no complint el seu deure que complint-lo. El Ple te el deure legal de dictar 
i notificar la resolució en termini i així ho indiquen les sentències del TC 188/2003 i 52/2014, 
doctrina que ha estat assumida per la jurisdicció ordinària. 

Creiem que amb aquesta decisió es podria haver vulnerat els drets del regidors de l’oposició 
amb una interpretació de la norma de forma que, com hem comentat, els resulta millor per al 
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govern del Masnou no complint amb el seu deure que complint-lo, en el que nosaltres entenem 
que podria suposar la nul·litat de l’acte. 

També vaig recordar la Legislació Catalana de Transparència que estipula que la norma és que 
el Silenci Administratiu sigui positiu i nomes serà desestimatori, d’acord amb el que disposa 
l’article 35.1, en els casos excepcionals i concrets, per a cert tipus d’informació regulats per una 
norma amb rang legal. 

Tot i així, l’Alcalde va decidir tirar pel dret i dur a aprovació la proposta d’aprovació definitiva 
del Pressupost general 2018. 

Abans de votar vam demanar que quedés damunt la taula per manca d’informació suficient per 
resoldre, donat que no hi havia resolució de les esmenes, element administratiu necessari, però 
l’Alcalde es va negar posar-ho a votació per que ell entenia que l’expedient era complert, fet 
que va ser reafirmat pel Sr. Secretari. 

Abans de votar vam manifestar que la interpretació que es fa a l’informe conjunt del Secretari i 
Interventor de l’article 197 bis 8è en el sentit que “els regidors que haguessin votat en contra de 
la qüestió de confiança tindrien dret a votar en contra de les al·legacions i que el seu vot fos vàlid, 
mentre que un vot contrari d’aquests regidors a l’aprovació definitiva del pressupost hauria de 
ser considerat nul conforme a l’article anterior”, pel nostre grup queda evidenciat que l’article 
197 bis 8è parla dels regidors que haguessin votat A FAVOR de la moció i pretenguessin canviar 
ara el vot. En cap cas afecta els electes que van votar NO abans. 

Es va procedir a la votació del pressupost i amb els vots a favor d’ICV i ERC, abstencions de les 
CUP i PP i en contra de PDeCAT, C’s i PSC i aquest va quedar rebutjat per la majoria del Ple, però 
l’Alcalde va declarar nuls els vots de les forces que van votar que no exceptuant una regidora 
nova que no havia participat abans al plenari i va dir que quedava aprovat. 

Creiem que amb aquesta decisió també es podria haver vulnerat els drets del regidors de 
l’oposició amb una decisió no emparada per la Llei com és l’anul·lació del vot d’una part dels 
electes, i on nosaltres entenem que també podria suposar la nul·litat de l’acte. 

El passat 29 de gener vaig sol·licitar el Certificat de Silenci Administratiu, d’acord amb el que 
disposa l’article 24 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

En 19 de febrer, dins el termini màxim per que l’informe lliurat és de 15 dies, es va lliurar de 
forma telemàtica el certificat, amb número d’expedient X2018000348. 

Al mateix s’indica que “en data 16 de febrer de 2018, i de conformitat amb l’art. 24.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
s’ha de considerar produït el silenci administratiu desestimatori per la manca de resolució de 
les al·legacions presentades contra l’aprovació inicial del Pressupost general 2018 vinculat a una 
qüestió de confiança regulada a l’article 197 bis de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de 
règim electoral general (LOREG)”. 
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Curiosament, al mateix paràgraf, i contradient el dit anteriorment, el certificat diu que “La 
resolució de les al·legacions es va formular en el sentit d’inadmetre-les a tràmit per manca de 
legitimació, proposta que va ser rebutjada en la sessió plenària del dia 25 de gener de 2018”. 

Si, tal i com diu, el 16 de febrer, transcorreguts els 30 dies per donar resposta a les al·legacions, 
hem de considerar produït el silenci administratiu desestimatori de les mateixes, es confirmaria 
la versió exposada anteriorment que no cabia presentar al Plenari la proposta de pressupostos 
sense valorar-les, contravenint el que estableix la legislació específica. 

A més, i reiterant en la situació, la resolució de les al·legacions es competència del Ple i 
correspon als electes que en formem part i aquesta acció impossibilita desenvolupar la nostra 
tasca i vulnera de forma clara els drets de tots els representants municipals del Plenari. 

Nosaltres entenem que va ser una decisió gens fonamentada que va contravenir la norma al no 
decidir el Plenari sobre les al·legacions tot i que aquest va decidir de forma sobirana admetre-
les a tràmit, pel que entenem que també podria suposar la nul·litat de l’acte. 

Entenem que els diferents fets exposats podrien no ajustar-se a la norma d’actuació d’una 
administració pública, contravenint de forma clara i evident el procediment administratiu, 
menystenint els electes de l’oposició i limitant la tasca fiscalitzadora de la mateixa, motiu pel, 
que sol·licitem que actuï d’ofici contra l’Ajuntament del Masnou per corregir una situació que 
presumim que suposa una clara vulneració de drets dels electes locals del Masnou. 

 

 

 

 

Ernest Suñé 

Portaveu Grup Municipal PSC 


