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Núm. PLE2013/7 
 
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou de l 16 de maig de 2013 
 
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 16 de maig de 2013, es reuneixen, a la 
sala de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària 
plenària, sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb 
l'assistència dels tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. 
Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i 
Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.  
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i 
Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i 
Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim 
Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, 
la Sra. Carmen Martínez Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido,  el 
Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero. 
                                        
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra. 
Mª Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament. 
 
La presidència obre l’acte i s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia 
tramès juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents: 
 
1) Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de l Ple ordinari del 18 d’abril de 

2013 
 
S’aprova l’acta anterior per unanimitat de les persones assistents. 
  
2) Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents: 
 

Presentacions de llibres a la Biblioteca Joan Corom ines 
El 17 d’abril, la Biblioteca Joan Coromines va presentar el llibre Sgàile, amb la 
presència de l'escriptora, la masnovina Carolina Lozano. 
 
El 19 d'abril, la Biblioteca va acollir dos actes relacionats amb la diada de Sant 
Jordi. D'una banda, els més petits van poder gaudir de la sessió de L'Hora del 
Conte, en què es repassava la llegenda del drac, la princesa i Sant Jordi. 
 
A continuació, el senyor Josep Lluís Carod-Rovira va oferir una xerrada sobre el 
seu llibre La passió italiana. Presentat pel regidor de Cultura, Jaume Oliveras, 
Carod-Rovira va parlar de la importància i de la tradició de la cultura italiana i la 
seva repercussió a Catalunya. La sala polivalent de la Biblioteca es va omplir per 
escoltar l’expolític. 
 
El dia 26 d’abril, a la sala polivalent, també es va celebrar el Concert de Joves 
Intèrprets del Masnou Del Romanticisme al segle XX. L’acte, organitzat per l’estudi 
Musicamo amb la col·laboració de la Biblioteca pública Joan Coromines, va comptar 
amb una àmplia assistència de públic. 
 
El dia 3 de maig, l’entitat UNESCO va organitzar el Conte en Llengua d’Origen, 
dedicat a la llengua portuguesa, a càrrec de Maria Salinas. 
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Actuacions a l’Espai Escènic Ca n’Humet 
 
Joies , de Marta Carrasco 
El 20 d’abril, a l’Espai Escènic Ca n’Humet, va tenir lloc Joies, obra de dansa a 
càrrec de la ballarina del Masnou Marta Carrasco. 
 
Fragments de dansa , de l’Associació de Dansa del Masnou 
El dia 21 d’abril, a l’Espai Escènic Ca n’Humet, va tenir lloc l’obra Fragments de 
dansa, a càrrec de l’Associació de Dansa del Masnou que, amb motiu del Dia 
Internacional de la Dansa, va presentar una mostra de dansa clàssica i 
contemporània. Els ballarins van oferir fragments d'obres de repertori clàssic, com 
ara el ballet Paquita, del compositor Ludwig Minkus, i altres coreografies. 
 
Obra de teatre: Cosmètica de l’enemic  
El 4 de maig passat, més d’un centenar de persones van assistir a l’Espai Escènic 
Ca n’Humet a gaudir de l’obra de teatre Cosmètica de l’enemic, dirigida per Magda 
Puyo i interpretada per Lluís Soler i Xavier Ripoll. 
 
Espai Escènic Ca n’Humet 
El dissabte 11 de maig, es va omplir de nou la sala de l’Espai Escènic Ca n’Humet 
amb l’obra de teatre familiar La Rateta, de la companyia l’Estaquirot Teatre. 
 
Ballada de sardanes a la plaça d’Ocata 
El 21 d’abril, l’Agrupació Sardanista, amb motiu de la celebració de la diada de Sant 
Jordi, va organitzar una ballada de sardanes a la plaça d’Ocata.  
 
Reunió informativa de les escoles bressol municipal s 
El 24 d’abril, va tenir lloc la trobada informativa per a les famílies que optaven per 
primera vegada a una escola bressol municipal. 
 
A la xerrada es va donar informació de tot el procés: la preinscripció i la matrícula, 
el calendari, el funcionament del sorteig, els criteris generals i complementaris en 
l’admissió d’alumnat, i la documentació que cal presentar en cada cas. També es 
van atendre els dubtes i les preguntes dels assistents. 
 
Presentació del nou logotip del Mercat Municipal i presentació de la 
campanya “Dijous groc” 
El 23 d’abril es va presentar el nou logotip del Mercat Municipal del Masnou. La 
nova imatge es va presentar en el marc de les activitats organitzades amb motiu de 
la celebració del divuitè aniversari del Mercat. Aquesta nova imatge representa un 
paradista i posa en valor un dels trets identitaris del Mercat: l'atenció 
individualitzada als clients. Els paradistes, a més a més d’oferir a la clientela els 
millors productes frescos de qualitat i de proximitat, aconsellen els clients i preparen 
els productes segons les seves necessitats. 
 
També es va aprofitar la presentació del nou logotip del Mercat per donar el tret de 
sortida a la campanya "Dijous groc", segons la qual, durant un any, a totes les 
parades hi haurà productes en oferta tots els dijous. Amb la posada en marxa de la 
campanya “Dijous groc” es vol dinamitzar el Mercat Municipal i se’n vol acostar els 
productes i serveis a la població del Masnou. 
 
Xerrada: “Participacions preferents i els productes  tòxics bancaris” 
El 24 d’abril, a la sala d’actes d’Els Vienesos i dins el cicle de Xerrades d’Interès 
Comú, es va realitzar una xerrada sobre les “Participacions preferents i els 
productes tòxics bancaris”, a càrrec de dues advocades i mediadores, una de les 
quals, Concepción Sánchez Olea, és la responsable del Punt d’Intermediació 
Bancària de l’Ajuntament d’Alella. 
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També hi va ser present el tècnic responsable de l’OMIC, que s’encarrega 
d’informar i ajudar des de la nostra organització. Més d’una trentena de persones 
afectades per aquest tema van manifestar les seves incertituds, inquietuds i dubtes. 
Les ponents van explicar la situació actual i van animar les persones consumidores 
a utilitzar tots els camins possibles per reclamar els seus drets; així mateix, van 
explicar quins recursos hi ha des les mateixes administracions.      
 
Signatura del conveni entre l’Ajuntament i l’Aula d ’Extensió Universitària 
El 25 d’abril, va tenir lloc l’acte de signatura del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament del Masnou i l’Aula d’Extensió Universitària del Masnou, per tal de 
col·laborar en el camp educatiu de formació de les persones adultes amb caire no 
professionalitzador al municipi del Masnou. 

 
Illa de prioritat per a vianants a la zona d’Ocata 
El 26 d’abril es van donar per finalitzades les actuacions per convertir l’illa que 
conformen els carrers de Sant Domènech, Sant Agustí i Capità Salvador Maristany i 
Noms en un espai amb prioritat per a vianants. L’actuació ha estat executada per la 
brigada de Manteniment, i ha fet possible crear espais amb prioritat per a vianants, 
que han de servir per convertir aquests llocs en punts de trobada per fomentar la 
relació i la convivència entre els ciutadans. En concret, s’ha reforçat la senyalització 
horitzontal i la vertical per reduir al màxim la circulació de vehicles, s’ha instal·lat 
mobiliari urbà per al descans, com cadires i bancs, i s’han instal·lat també jardineres 
per acotar els espais per als vianants.  
 
Activitat de DISMA 
El dia 27 d’abril, els associats i associades de l’entitat DISMA, que treballa per 
l’atenció i la integració de les persones amb disminució psíquica, van poder gaudir 
de la piscina del Complex Esportiu Municipal. Les regidories d’Esports i Salut 
Pública van treballar conjuntament amb aquesta entitat per cedir-li les instal·lacions 
per poder practicar la natació. Els regidors van visitar la piscina per comprovar els 
avenços dels associats de l’entitat en aquest esport.  
 
La Fira Flotant se celebra entre l'1 i el 5 de maig  
Entre l’1 i el 5 de maig, Port Masnou va organitzar, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament del Masnou, la 5a Fira Flotant, una cita que ja ha esdevingut una 
referència per als amants de la nàutica i, especialment, de la nàutica d’ocasió. S’hi 
van exposar més de tres-centes embarcacions, entre vaixells nous i d’ocasió. La 
mostra ha estat possible gràcies a la col·laboració de les nàutiques del port. 
A més de l’exposició, durant els dies de la Fira es van programar diverses activitats, 
com jornades de pràctiques i la II Regata Fira Flotant, organitzada pel Club Nàutic 
Masnou. 
A la Fira Flotant hi havia expositors de productes complementaris per a la 
navegació i diverses exhibicions ofertes per les empreses que hi eren presents. 
 
Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM) 
El 7 de maig, es va fer la reunió informativa del procés de preinscripció de 
l’EMUMM per al curs 2013-2014. 
Durant la xerrada, es va informar del contingut dels cursos, del calendari del procés, 
de l’oferta d’ensenyaments de l’escola, dels criteris d’admissió, i es van atendre 
dubtes i preguntes relacionades amb el procés i amb el contingut dels cursos. 
 
Projecte: “Els sabers de les dones” 
L’11 de maig es va fer la sessió final del projecte “Els sabers de les dones”, que es 
va iniciar el 2012. Està previst que l’acte de cloenda, amb la resta de municipis 
participants, sigui entre els mesos de novembre i desembre d’enguany. És un 
projecte vinculat a l’Associació de l’Observatori de les Dones, en què participa el 
nostre municipi. 
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La fase 2013 ha consistit en dues sessions participatives amb dones amb la finalitat 
de fer un enregistrament visual i sonor a l’entorn d’aquelles coses que fan que les 
dones repercuteixin dintre de la comunitat.  
La valoració d’aquesta acció ha estat molt positiva, pel grau d’implicació de les 
dones participants i per la profunditat de les seves aportacions, així com per 
l’habilitat en la conducció de l’acció per part de tota l’organització. 
 
Conveni DISMA 
El 9 de maig passat, la Junta de Govern Local va aprovar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i DISMA, que respon a la gran tasca 
d’interès públic i social que aquesta entitat desenvolupa de suport a les accions de 
promoció de la salut que la Regidoria de Salut Pública du a terme.  
 
L’Ajuntament i l’entitat DISMA, que treballa per a l’atenció i la integració de les 
persones amb disminució psíquica, han signat aquest any un conveni en 
col·laboració perquè l’associació continuï oferint la seva tasca. Una de les 
preocupacions principals de l’entitat és l’acompanyament dels seus socis i usuaris 
durant el temps d’oci i els caps de setmana, i en aquest sentit es coordinen amb 
altres entitats per cobrir el màxim de temps possible.  

 
2) Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
a. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 11 d’abril de 2013, pel qual s’aprova la 
despesa relativa al segon pagament de la indemnització corresponent a l’exercici 
2013, recurs contenciós 519/2002. 
 
b. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 16 d’abril de 2013, pel qual es 
designen de manera indistinta diversos lletrats de la Gerència del Servei d’Assistència 
al Govern Local de la Diputació de Barcelona, procediment 169/2011M. 
 
c. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 17 d’abril de 2013, pel qual es 
designen de manera indistinta diversos lletrats de la Gerència del Servei d’Assistència 
al Govern Local de la Diputació de Barcelona, procediment 153/2011D. 
 
3) Donar compte de les persones assistents a la ses sió 
 
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, 
i els regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard 
Garcia i Gebani,  la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el 
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt. 
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i 
Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i 
Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim 
Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, 
la Sra. Carmen Martínez Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido,  el 
Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero. 
 
5) Donar compte de l’informe d’intervenció número 1 8/2013 de Seguiment del Pla 
d’Ajust primer trimestre 2013 
 
“Primer . Donar compte de l’informe número 18/2013 de seguiment del Pla d’ajust 
corresponent al primer trimestre de 2013 elaborat en data 17 d’abril  de 2013.” 
 
El Ple en resta assabentat. 
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6) Expedient de modificació del pressupost núm. 5/2 013, per suplement de crèdit 
 
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent: 
 
“Vist l’expedient de modificació de crèdit número 5/2013 per suplement de crèdit, 
 
Atès que s’ha produït en la liquidació del pressupost 2012 un romanent de tresoreria 
positiu per import de 2.308.168,64 euros. 
 
Atès que l’article 32 de la LO 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera,  estableix que el superàvit pressupostari es destinarà a reduir l’endeutament 
net. 
 
Vista la possibilitat, sempre que s’asseguri el compliment de l’objectiu de solvència i el 
compliment dels terminis de pagament establerts a la llei 3/2004, de mesures contra la 
morositat, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, d’efectuar amortitzacions 
anticipades parcials de l’operació d’endeutament subscrita per aquest Ajuntament en 
el marc del RDL 4/2012. 
 
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la 
possibilitat de dur a terme expedients de modificació  per suplement de crèdit. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció emès en data 25 d’abril d’enguany, 
  
Vist que l’article 52.2 f) i 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que 
l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament 
per majoria simple, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer . Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2013 per suplement de 
crèdit número  5/2013, dins el Pressupost, el qual per capítols és el següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT  NÚM. 5/13  
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS    1.347.298,63 
   
Les despeses anteriors es financen a partir de la font de finançament següent: 
 
CAPÍTOL 8  ROMANENT TRES. DES. DESP. GENERALS 1.347.298,63 

   
Segon . Exposar l’acord de la modificació  anterior pel termini de quinze dies a la 
Intervenció Municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers 
d'anuncis de la corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels 
interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, 
majoria absoluta. 
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El Sr. Artur Gual  
 
Bona tarda. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres ja vam ser contraris a l’adquisició 
d’aquest crèdit ICO per valor del 1.347.000 euros referent al pagament de factures 
endarrerides. 
 
Creiem que no era necessari perquè, en aquell moment, malgrat que la Generalitat de 
Catalunya —i ara estic parlant de memòria— ens devia a l’entorn de 2 milions d’euros 
per aquelles dates, la Diputació ens va comunicar que ens feia un avançament 
d’aquests deutes de la Generalitat per valor de 800.000 euros, el qual, des del nostre 
punt de vista, feia que poguéssim atendre les factures sense haver de demanar aquest 
crèdit. 
 
No desitjàvem aquest crèdit perquè tenia dos costos molt importants: l’un és el cost 
econòmic, què és el crèdit econòmic més car dels que tenim en aquest Ajuntament i, 
l’altre, sobretot el segon cost que té aquest crèdit, era el fet que automàticament 
passàvem a estar intervinguts. 
 
El Ministeri ens donava aquest crèdit ICO però automàticament ens intervenia. Ens va 
obligar a fer i aprovar a corre-cuita un pla d’ajust que pràcticament no vam poder ni 
discutir, que ens tenia lligats de peus i mans a l’hora de posar els impostos, les 
ordenances fiscals i també les despeses. La política de recursos humans ens tenia 
absolutament obligats a complir un pla d’ajust. Per cert, avui acabem d’aprovar 
l’informe de seguiment d’aquest Pla d’ajust i no l’estem complint, l’estem incomplint, 
eh, i, per tant, si es pot treure aquest cost polític de sobre em sembla una bona 
decisió, nosaltres hem reclamat que tan aviat com possible ens poguéssim deslliurar 
d’aquest crèdit i, per tant, aplaudim la decisió de l’Equip de Govern d’amortitzar-lo. 
 
És veritat que, malgrat que avui aprovem això, el crèdit no l’amortitzem al 100%, sinó 
que fem una primera amortització de 500.000 euros, i ara ja els faig la petició que no 
triguem gaire, si pot ser abans del Ple de les ordenances fiscals, a amortitzar totalment 
el crèdit per poder ser autònoms per decidir quins impostos, quines taxes, quins preus 
públics posem, i que no entrin en contradicció amb un pla d’ajust que ja no tindrem 
obligació de seguir si ja hem amortitzat el crèdit. 
 
Per tant, jo demano que aquesta amortització es faci abans de les ordenances i 
sobretot abans del Ple de pressupostos. Gràcies. 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
Ara jo discrepo. És una mesura que calia prendre, com ho van fer la majoria 
d’administracions públiques i algunes aquest any repetiran. 
 
En aquell moment no podíem pagar nòmines ni proveïdors, i no teníem cap altra 
alternativa que recórrer a aquest crèdit i, com bé diu l’article 32 de la Llei orgànica 
2/2012, l’objectiu del romanent és per amortitzar això. Evidentment és el crèdit més 
costós i, per tant, la prioritat del que destinem és a amortitzar aquest crèdit. Ara farem 
una primera amortització de mig milió i després ja anirem actuant, però estem a 
l’expectativa de les circumstàncies, de com transcórre l’exercici, i també ens convé 
tenir liquiditat per poder afrontar qualsevol incidència. Gràcies. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Em sembla bé. És prudent no amortitzar-ho tot, malgrat que tenim uns romanents de 
tresoreria de més de 2 milions d’euros. No a fer l’amortització total, perquè llavors això 
podria produir una tensió de tresoreria i jo, això, els ho respecto. El que demano és 
que, abans de finals d’any, quan ja tindrem el 80% dels ingressos obtinguts a 
l’Ajuntament i, per tant, sabrem quina és la situació que tenim per acabar l’exercici, 
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doncs, el poc que pugui s’amortitzi totalment, perquè ens traurem de sobre el Pla 
d’ajust i serem lliures de votar les ordenances, els preus públics, a qui els apliquem i 
les partides de despeses que creiem nosaltres més oportunes sense que el senyor 
Montoro ens ho hagi d’autoritzar o no. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Aquesta és la voluntat... Ho intentarem. 
 
7) Expedient de modificació del pressupost 6/2013, per crèdit extraordinari 
 
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent: 
 
“Vist l’expedient de modificació de crèdit número 6/2013 per crèdit extraordinari. 
 
Atès que es porta a aprovació l’expedient per a la contractació, mitjançant concessió, 
de l’Escola de Música, que preveu l’aportació d’una subvenció de l’Ajuntament a 
l’adjudicatari del contracte que no està prevista en el pressupost d’enguany. 
 
Atès que l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix la possibilitat de dur 
a terme expedients de modificació de pressupost per crèdit extraordinari. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció emès en data 30 d’abril d’enguany. 
  
Vist que l’article 52.2 f) i 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que 
l’aprovació de la modificació del pressupost per crèdit extraordinari és competència del 
Ple de l’Ajuntament per majoria simple, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer . Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2013 per crèdit 
extraordinari número  6/2013, dins el  Pressupost, el qual per capítols és el següent: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI  NÚM. 6/2013  
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS   +8.595,00 
   
Les despeses anteriors es financen a partir de la font de finançament següent: 
 
CAPÍTOL 2   DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS   -8.595,00 

   
Segon . Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la 
Intervenció Municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers 
d'anuncis de la corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels 
interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, 
majoria absoluta. 
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8) Aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs tècnics i de clàusules 
administratives particulars per a l’adjudicació del  contracte de gestió de servei 
d’Escola Municipal de Música del Masnou  
 
El senyor Eduard Garcia i Gebani, regidor delegat de Serveis Centrals, llegeix la 
proposta següent: 
 
“Vist l’expedient que es tramita per a l’adjudicació del contracte de gestió, en règim de 
concessió, del servei d’Escola Municipal de Música del Masnou. 
 
Atès que ha estat incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives 
particulars i el de prescripcions tècniques que regiran el contracte. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’Ensenyament i el cap de l’Àrea de Comunitat i 
Persones en relació amb aquesta contractació. 
 
Vist que s’han incorporat a l’expedient els informes preceptius de Secretaria i 
Intervenció.  
 
Vist el que especifiquen els articles 109 i 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(en endavant TRLCSP), en relació amb l’aprovació de l’expedient de contractació.  
 
Vist el que estableix la disposició addicional segona del TRLCSP en relació amb les 
competències com a òrgan de contractació. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.  Aprovar l’expedient de contractació de la gestió, en règim de concessió, del 
servei d’Escola Municipal de Música del Masnou, el qual compleix les especificacions 
de l’article 109 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), per procediment 
obert i diversos criteris d’adjudicació, d’acord amb l’establert als articles 138 i 157 a 
161 de la Llei esmentada.  
 
Segon . Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques particulars que han de regir la contractació.  
 
Tercer.  Aprovar la despesa màxima d’aquest contracte, per import de 368.111,93 
euros, IVA exempt, corresponent a la subvenció màxima a satisfer per l’Ajuntament del 
Masnou per tota la durada del contracte.  
 
La despesa màxima prevista per l’Ajuntament per a aquest any 2013 es finançarà amb 
càrrec a l’aplicació EN 32420 47200 del pressupost general de l’Ajuntament. 
 
Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, aquestes seran a 
càrrec de la partida que als pressupostos corresponents s’habilitin i queden sotmeses 
a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les 
obligacions derivades del contracte.  
 
Quart. Iniciar el procediment de contractació mitjançant la publicació de l’anunci de 
licitació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP Barcelona) i al perfil de 
contractant del web de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 142 de la TRLCSP.  
 
Cinquè . Complir altres tràmits preceptius i impulsar-los fins a la formalització del 
contracte.” 
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El Sr. Pere Parés  
 
Hi ha esmenes. Hi ha les presentades per ICV-EUiA i les del PSC. 
 
Anirem per ordre, primer les del senyor Màxim Fàbregas.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
En nom del nostre Grup. Gràcies, senyor alcalde. 
 
Bé, el nostre Grup Municipal ha presentat un total d’onze esmenes a la proposta de 
plecs presentada pel Govern municipal i aquestes esmenes vénen motivades per 
diferents consideracions, que passo a explicar. 
 
La primera és que, en opinió del nostre Grup i creiem que és una opinió que 
comparteixen tant els usuaris com les seves famílies, el funcionament de l’Escola 
Municipal de Música del Masnou ha estat, des de la seva posada en marxa, un 
exemple de com un servei públic, si compta amb mitjans humans suficients i 
qualificats, malgrat els dèficits econòmics, any rere any es consolida com un projecte 
vital per al municipi. 
 
També estem convençuts que una part molt important d’aquest èxit, tal com 
reconeixen els usuaris i les famílies, ha estat la qualitat del projecte educatiu, que va 
ser aprovat en l’anterior mandat per una àmplia majoria del consistori, i també de 
l’equip docent que l’ha liderat des de l’inici.  
 
És per això que el nostre Grup considera un objectiu prioritari que l’Ajuntament del 
Masnou, dins la legalitat, faci tot el possible per garantir el manteniment d’aquest equip 
i, en conseqüència, inclogui en els plecs del contracte de gestió l’obligatorietat que 
l’empresa que en resulti adjudicatària subrogui el personal que actualment forma 
l’equip docent, o bé que l’oferta de subrogació inclogui un criteri avaluable de forma 
automàtica.  
 
D’altra banda, el nostre Grup també creu necessari que els plecs garanteixin que si el 
resultat de la licitació permet un estalvi econòmic per la reducció dels costos del 
servei, aquest estalvi beneficiï en major mesura els usuaris i molt especialment 
aquelles famílies que puguin tenir menor poder adquisitiu, per la qual cosa creiem 
necessari que els plecs incloguin com un criteri avaluable de manera automàtica la 
concessió de beques a alumnes que puguin tenir necessitat de gaudir-ne, així com 
també que es modifiqui la proposta de valoració de les ofertes econòmiques. 
 
Finalment, el nostre Grup considera que hi ha altres aspectes dels plecs que cal 
modificar, tant pel que fa a alguna quota com pel que fa a criteris de valoració, dotació 
per a la formació del professorat i obligacions de l’adjudicatària. 
 
Les nostres esmenes, doncs, s’agrupen en els apartats següents, per ordre 
d’importància: 
 
El primer és aquell relatiu a la subrogació, en el qual s’inclouen les esmenes primera, 
segona i vuitena: 
 
La primera planteja com una obligació per al concessionari el fet de subrogar el 
professorat que actualment treballa a l’EMUMM. I això no és cap invent. Vull informar 
el Govern, per si no en té coneixement, que dos ajuntaments almenys, la Roca del 
Vallès i Corbera de Llobregat, en els seus plecs, administratius i tècnics, hi han 
incorporat justament una clàusula de subrogació i, un dels plecs, el de Corbera de 
Llobregat, és justament d’aquest any. 
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La segona esmena, que només tindria sentit si la primera és rebutjada, planteja que 
s’inclogui com un criteri avaluable de manera automàtica l’oferiment voluntari de les 
empreses licitadores de subrogar aquest personal.  
 
I la vuitena és una conseqüència d’aquesta segona i també només té sentit si es 
rebutja la primera. Planteja que aquesta oferta voluntària de les empreses licitadores 
per subrograr el personal es valori amb una puntuació màxima de 10 punts.  
 
El segon apartat està relacionat amb els criteris d’avaluació i s’hi inclouen dues 
esmenes, la vuitena i la novena, que plantegen modificar els criteris avaluables de 
manera automàtica, donant més importància, com esmentava en l’exposició de motius, 
a la reducció dels imports de les tarifes de les famílies que no pas a les reduccions de 
l’aportació que ha de fer l’Ajuntament i, també, aquestes esmenes es proposen 
incorporar, com a criteri avaluable de manera automàtica amb una puntuació màxima 
de 5 punts, el fet que els licitadors ofereixin un import econòmic per atorgar beques a 
famílies necessitades. 
 
Finalment, aquestes esmenes també plantegen reduir en 4 punts els criteris 
avaluables que depenen d’un judici de valor, així com una lleugera modificació de les 
puntuacions proposades per als diferents apartats, donant més importància, des del 
nostre punt de vista, a l’organització d’activitats anuals addicionals que no pas als 
sistemes de garantia de qualitat del servei. 
 
Totes dues esmenes plantegen no atorgar cap puntuació a les certificacions de control 
de qualitat, per entendre que incloure aquest apartat discrimina clarament les 
empreses petites enfront de les grans empreses. 
 
El tercer apartat, que està dedicat als criteris de solvència econòmica i financera i als 
criteris de solvència professional o tècnica, està format per les esmenes sisena i 
setena. 
 
La sisena proposa que les empreses licitadores, per acreditar la seva solvència 
econòmica i ser admeses a la licitació, hagin d’acreditar un volum mínim de 300.000 
euros de negoci en, almenys, un dels exercicis, mentre que la proposta del govern 
demana que això ho facin els darrers tres exercicis.  
 
I la setena, i per nosaltres molt important, que fa referència a la solvència professional o 
tècnica, té dos objectius clars:  
 
En primer lloc, garantir que les empreses que s’admetin a la licitació garanteixin que 
disposen d’un equip docent qualificat per realitzar el servei en les condicions de qualitat 
que aquest necessita i, per tant, que s’eviti l’admissió de licitadors que únicament es 
comprometin a fer-ho i que, una vegada han resultat adjudicataris, posen problemes per 
aportar el personal que es demana als plecs, endarrerint l’adjudicació definitiva del 
servei —ja hem tingut alguna experiència així—, si és que finalment el seu incompliment 
no fa que siguin exclosos.  
 
I el segon objectiu és evitar que, una vegada s’ha produït l’adjudicació, l’empresa 
adjudicatària pugui trencar l’equip docent que ha proposat i substituir més del 20% del 
professorat inicialment proposat. 
 
Per això demanem com a requisits per acreditar la solvència professional o tècnica els 
següents: 
 
En primer lloc, que l’empresa licitadora hagi d’indicar, mitjançant la relació escrita 
corresponent, les dades principals del personal que pensa destinar al servei en cas de 
resultar adjudicatària i que en aquesta relació hi constin, com a mínim, els noms, 
cognoms, titulació i anys d’experiència del personal que formarà l’equip docent i també 
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que s’acompanyi amb un escrit de compromís signat per cadascuna de les persones 
proposades, que en el cas que l’empresa que les ha proposades resultés 
adjudicatària, accepten i es comprometen a formar part de l’equip docent. 
 
En segon lloc, també demanem que almenys un 80% de les persones que es proposin 
per formar part de l’equip docent hagin d’acreditar un any d’experiència com a 
professors d’una escola de música municipal i que aportin, a més a més, un certificat 
de bon exercici de la pràctica docent. 
 
En tercer lloc, també en aquest mateix apartat, demanem que l’empresa licitadora es 
comprometi que, en el cas que resulti adjudicatària, no substituirà més d’un 20% de les 
persones proposades per formar part de l’equip docent abans de l’inici de les activitats 
i que, per a la resta de cursos, aquesta mateixa empresa tampoc no pugui proposar 
substituir més d’un 20% de la plantilla, sempre que aquesta proposta de substitució, a 
més a més, sigui raonada i, a més a més, compti amb l’aprovació de l’Ajuntament. En 
aquest percentatge, diem que no s’hi haurien d’incloure aquelles substitucions que 
s’hagin de produir per baixes voluntàries del professorat contractat. 
 
En quart lloc, demanem que, en el cas que s’hagi de produir una substitució d’un o 
més membres de l’equip docent, les persones proposades, com és lògic, per cobrir les 
vacants hagin de tenir el mateix perfil professional que permeti assumir amb les 
condicions de qualitat necessàries les seves obligacions com a docents de l’escola i, a 
més a més, hauran d’acreditar una experiència igual o superior en número de cursos 
al de la persona que hagi estat substituïda, acompanyada també dels certificats 
corresponents de bon exercici de la pràctica docent.   
 
En cinquè lloc, demanem que la persona que es proposi per assumir el rol de director 
o directora hagi d’acreditar una experiència prèvia mínima d’un any en l’exercici de 
funcions similars en una escola de música, i que també hagi d’acompanyar 
l’acreditació amb un certificat de bona pràctica docent i directiva. 
 
Finalment, el que plantegem també és que aquests compromisos d’adscripció de 
mitjans tinguin caràcter d’obligació essencial i, per tant, que el seu incompliment sigui 
causa d’exclusió de la licitació i, si l’incompliment es produeix durant l’execució del 
servei, que sigui causa de resolució del contracte. 
 
El quart apartat està format per l’esmena quarta. Fa referència a les obligacions 
econòmiques de l’Ajuntament respecte de l’empresa adjudicatària i planteja que, si 
aquesta no justifica documentalment l’adquisició de material educatiu que es preveu a 
la memòria econòmica, l’aportació de l’Ajuntament es vegi disminuïda en la diferència 
entre l’import previst per la memòria econòmica i el que cada any hagi justificat 
l’empresa adjudicatària. 
 
El cinquè apartat està format per l’esmena dotzena i proposa duplicar els imports 
anuals destinats a formació del professorat, que el nostre grup entén que ara són 
totalment insuficients. 
 
El sisè apartat està format per l’esmena tercera i planteja modificar a la baixa les 
quotes previstes per als programes de Cor jove, Cor d’adults i Instruments d’adults, ja 
que entenem que són unes quotes molt elevades i que només serviran, si es 
mantenen tal com estan ara plantejades, perquè no hi hagi demanda suficient per 
cursar aquests programes. 
 
El setè apartat, format per l’esmena desena, proposa afegir un conjunt d’obligacions 
per a l’empresa que resulti adjudicatària relacionades amb el personal. Demanem que: 
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• L’empresa adjudicatària hagi de facilitar a l’Ajuntament, abans de l’inici de la 
prestació del servei, la relació de personal, juntament amb les seves funcions i 
titulacions, i que també comuniqui immediatament i per escrit a l’Ajuntament del 
Masnou qualsevol modificació que es produeixi en la relació inicial de persones 
adscrites a la realització del contracte. 

• També demanem que l’adjudicatari faciliti els butlletins de cotització a la Seguretat 
Social de l’empresa on constin el pagament i totes les persones adscrites a la 
realització de l'objecte del contracte. L’adjudicatari haurà d’estar sempre al corrent 
del pagament de les quotes de la Seguretat Social i d’accidents laborals. 

• També demanem que l’adjudicatari hagi de vetllar perquè hi hagi una continuïtat en 
l’equip educatiu de l’escola, evitant que es produeixin canvis o substitucions, si no 
són estrictament necessaris o per raons de força major. 

• Exigim també que l’adjudicatari hagi de garantir el cobriment de les absències del 
seu personal docent de manera immediata, de manera que en cap moment de la 
prestació del servei no pugui quedar reduïda la dotació de personal de la concessió. 
A aquest efecte, i dins de la proposta de gestió, demanem que presenti el sistema 
previst de substitucions d’urgència per a aquest personal. 

• Demanem també que el personal substitut hagi de complir els mateixos requisits de 
titulació requerits per al titular i que, de les baixes i les corresponents substitucions, 
l’adjudicatari en doni compte per escrit i al més aviat possible a l’Ajuntament.  

• També demanem que l’adjudicatari promogui i vetlli per la millora de la formació 
dels professionals i que, per tant, estableixi un pla de formació per al personal que 
treballa a l’Escola Municipal de Música. Aquest pla de formació, caldrà incloure’l 
anualment en el Pla anual de centre. 

• Finalment, diem que l’Ajuntament del Masnou podrà demanar qualsevol altre 
document o certificat oficial per comprovar el compliment de les obligacions 
esmentades. 

 
I, finalment, el vuitè apartat està format per l’esmena cinquena, relacionada amb la 
revisió de preus, i planteja un canvi en les dates en les quals l’empresa haurà de 
presentar la proposta a l’Ajuntament i, també, que la possible aprovació per la Junta de 
Govern es produeixi una vegada la proposta hagi estat debatuda en la Comissió 
Informativa corresponent, en la qual estan presents tots els grups del consistori. 
Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Per explicar quin és el criteri d’acceptació de les esmenes o no, té la paraula la 
senyora Condeminas. 
 
La Sra. Noemí Condeminas  
 
Bé, jo em remetré a dir quins números de les esmenes han quedat acceptats, per no 
llegir-les un altre cop totes. 
 
Acceptaríem la número 4, la que es proposa deduir l’aportació anual de l’Ajuntament. 
 
La número 5, que és l’esmena que fa modificar la clàusula administrativa número 8 en 
relació amb la revisió de preus. 
 
La número 8.a.1, que és la de disminució, puntuació màxima, reducció a la subvenció 
municipal. 
 
La 8.a.4, que és la supressió de la valoració de certificacions de control de qualitat. 
 
La 10, perquè, a més a més, entenem que ja està continguda dintre del mateix plec 
administratiu i, a més a més, es deriva de la norma legal. 
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I l’11, que és la que implica la modificació a l’alça de l’import que ha de destinar 
l’adjudicatària a la formació del personal docent. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Només demanaré un aclariment, o sigui, una major precisió en la 8.a.1, o sigui, que 
expliqués la forma automàtica, saber com quedaria la proposta de puntuació definitiva. 
 
La Sra. Noemí Condeminas  
 
30-21. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
30-21. D’acord. Gràcies. Mantenim la resta. 
 
L’Alcalde diu que s’accepten i s’incorporen a la proposta de l’Equip de Govern les 
esmenes següents: la 4, la 5, la 8.a.1, la 8.a.4, la 10 i la 1, presentades pel portaveu 
del Grup Municipal d’ICV-EUiA. Pel que fa a les esmenes no acceptades, se sotmeten 
a votació. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA 
amb el resultat següent: 7 vots a favor (PSC-PM i ICV-EUiA), 13 vots en contra (CiU, 
ERC-AM, PP i GIM) i 1 vot d’abstenció (de la regidora no adscrita). Les esmenes 
queden rebutjades. 
 
Les esmenes 2 i 3 presentades pel Grup Municipal del PSC-PM, en ser coincidents 
amb les esmenes acceptades del Grup Municipal d’ICV-EUiA, han quedat 
incorporades a la proposta de l’Equip de Govern. Pel que fa a l’esmena número 1, 
relativa a la subrogació de personal, se sotmet a votació amb el resultat següent: 7 
vots a favor (PSC-PM i ICV-EUiA), 13 vots en contra (CiU, ERC-AM, PP i GIM) i 1 vot 
d’abstenció (de la regidora no adscrita). L’esmena queda rebutjada. 
 
El president sotmet a votació la proposta amb les esmenes incorporades dels grups 
municipals del PSC-PM i ICV-EUiA amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PP i GIM), 7 vots en contra (PSC-PM i ICV-EUiA) i 1 vot d’abstenció (de la 
regidora no adscrita). S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Volen fer l’explicació de vot ara o després juntament amb...? Com vulgueu. Doncs així 
passem a les esmenes que presenta el PSC-PM. Té la paraula, senyora Neira. 
 
La Sra. Marta Neira  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. 
 
Bé, nosaltres hem presentat tres esmenes. La primera i més important per nosaltres és 
garantir, com nosaltres demanàvem, la subrogació del personal docent actual. Per 
què? Doncs, per mantenir l’actual model pedagògic de l’Escola de Música. 
 
La segona i la tercera fan referència als criteris d’adjudicació que en els plecs es 
donaven 25 punts a la reducció de la subvenció municipal, 25 punts també a la 
reducció d’ingrés per tarifes i 1 punt a la certificació de control de qualitat. Llavors, 
nosaltres, el que vam proposar és eliminar aquest punt, eliminar la certificació de 
control de qualitat perquè entenem que les empreses petites, les cooperatives, no es 
poden permetre pagar aquest certificat de qualitat, que és realment molt car, va entre 
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12.000 i 20.000 euros. Per tant, considerem que seria un punt que ja el perdrien 
d’entrada les empreses petites, per això vam demanar eliminar-lo. 
 
I després, l’altre és que es donava la mateixa puntuació a la reducció de la subvenció 
municipal i a la reducció d’ingrés per tarifes. Nosaltres vam proposar una modificació 
en aquest sentit a favor de la reducció de l’ingrés per tarifes. Proposàvem que es 
puntués amb 30 punts i, en canvi, la reducció de la subvenció municipal, en 21 punts. 
Gràcies. 
 
La Sra. Noemí Condeminas  
 
Quedarien acceptades la número 2, la que fa esment al tema de la ISO, i la número 3, 
que ja ha quedat també incorporada, amb el 30-21 com l’esmena d’Iniciativa. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Per tant, senyora Neira, passem a votació la primera, que fa referència a la 
subrogació. D’acord. Per tant, passem a vot aquesta esmena, que queda viva. 
 
El president sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-PM 
amb el resultat següent: 7 vots a favor (PSC-PM i ICV-EUiA), 13 vots en contra (CiU, 
ERC-AM, PP i GIM) i 1 vot d’abstenció (de la regidora no adscrita). L’esmena queda 
rebutjada. 
 
La Sra. Marta Neira  
 
Si em permet el senyor alcalde, ja que no ha prosperat l’esmena d’Iniciativa ni la 
nostra, d’incloure en els plecs la subrogació del personal, jo els voldria demanar si 
estarien disposats que en el plec s’assigni una part significativa de la puntuació, el 
compromís de l’adjudicatari a contractar de nou l’actual personal docent. Això no seria 
una subrogació, sinó que seria puntuar-lo com a un contracte nou. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
La secretària ja n’ha fet un informe jurídic. 
 
La Sra. Marta Neira  
 
Jo no estic proposant... A veure, l’informe feia referència a la subrogació. Jo el que 
estic proposant és que, si no estem disposats a això, que es valori la contractació d’un 
contracte nou. Ja comprendran que no és el mateix la subrogació que un contracte 
nou. 
 
El Sr. Pere Parés fa la consulta a la senyora Secretària. 
 
La Sra. Secretària 
 
Em remeto a l’informe jurídic general sobre el tema de personal en què es parlava de 
la subrogació i/o manteniment del personal. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Vejam, a nosaltres ja ens encantaria d’assumir-ho, però ens hem de remetre a la 
legalitat i al que hem de fer en aquests casos i, per tant, a això ens hem cenyit en tot 
aquest procés i així és. Si de cas, doncs ara posem a votació la proposta global amb 
les esmenes incorporades, amb aquelles esmenes que s’hi han incorporat i, per tant, 
han quedat rebutjades les altres. 
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El president sotmet a votació la proposta amb les esmenes incorporades dels grups 
municipals del PSC-PM i ICV-EUiA amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PP i GIM), 7 vots en contra (PSC-PM i ICV-EUiA) i 1 vot d’abstenció (de la 
regidora no adscrita). S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bona nit. 
 
Bé, bàsicament vull mostrar el nostre suport, lògicament, com hem fet en forma de vot, 
a la proposta realitzada per l’Equip de Govern quant al plec de clàusules que han de 
regir el futur contracte de la gestió de l’Escola de Música. Enteníem que havia estat 
ben treballat. Per nosaltres complia el gran objectiu que es va marcar d’inici, que era 
que s’intentés premiar al màxim possible la continuïtat del model educatiu que s’està 
portant a terme, perquè, efectivament, només se n’han rebut elogis i, per tant, dintre de 
la legalitat, dintre dels termes possibles, que la continuïtat fos una possible realitat. 
 
És veritat que s’ha discutit molt sobre la subrogació o no, i la veritat és que tenim un 
informe jurídic d’una secretària —i no seré jo qui la contradigui, ni molt menys— a la 
qual reconec, lògicament, una gran solvència i, per tant, se’ns feia impossible posar 
aquest tipus de clàusula per molt que en altres contractes o en altres convenis, en 
altres situacions similars, altres ajuntaments hagin fet el que han manifestat altres 
grups municipals. 
 
És per això que, lògicament, a les esmenes hi hem votat en contra, perquè sí que és 
veritat que en les d’ICV, a la Comissió Informativa, vam manifestar que en algunes hi 
podíem estar d’acord, i en les que podíem estar d’acord han estat incorporades ja per 
l’Equip de Govern i, per tant, la resta no eren gaire compatibles amb el nostre model 
de gestió de l’EMUMM. 
 
I quant a l’última que ha presentat el PSC, és clar, si bé no sabíem aquest nou criteri 
d’adjudicació, tampoc no sabíem quin pes podria tenir el compromís de contractar tot 
el personal, perquè, almenys jo no ho he pogut escoltar, enteníem que podia ser una 
cosa no legal del tot, perquè podria atemptar contra el dret constitucional de la llibertat 
d’empresa de poder escollir el seu personal si el criteri de valoració, que ja et dic que 
no l’hem sentit, fos excessivament elevat respecte d’altres criteris, perquè faria intuir 
que el que es busca és limitar la possibilitat de contractació de personal per part de 
l’adjudicatari i això, segurament, crec jo, no seria del tot legal, però bé. En qualsevol 
cas, la veritat és que estem satisfets amb la proposta que ha presentat el Govern. 
Esperem i desitgem que, lògicament, es desenvolupi amb normalitat i que, sobretot, 
els elogis que ha rebut fins ara l’Escola de Música en relació amb l’equip docent, en 
relació amb la gestió es puguin seguir produint sigui qui sigui finalment l’adjudicatari. 
Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Sí. Bona nit. Gràcies, senyor alcalde. 
 
Bé, en global, nosaltres hem estat d’acord amb la proposta i les esmenes que s’han 
acceptat ens han semblat correctes, malgrat que no era tampoc el que nosaltres 
potser hauríem desitjat al 100%.  
 
Aquí es comentava i s’ha tret el tema de la valoració de la ISO, una mesura de qualitat 
dins de l’escola. Jo penso que una certa puntuació hauria de tenir per donar un punt, 
una ponderació de qualitat empresarial en un concurs públic, com és aquest cas. 
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Dins de les propostes del projecte, ho vam comentar a la seva comissió, se’ns va dir 
que no era l’objectiu d’aquesta Escola de Música Municipal, però pensàvem que 
s’hauria hagut de valorar també una mica la cerca de l’excel·lència dins de l’alumnat 
que hi hagi a l’escola i aquest terme no es menciona, no entra dins dels plecs de 
condicions potenciar o fomentar la valoració de l’excel·lència. Diuen que no és el tipus 
d’escola que ho ha de fer. Jo penso que sí, penso que ja que tenim una escola 
municipal de música amb excel·lència musical, independentment de la detecció, a part, 
com es va comentar, d’algun alumne brillant, i en la música és bo detectar alumnes 
brillants, ja que es condueixen cap a altres llocs. Aquest tema s’hauria de poder 
potenciar dins de la mateixa escola i aquest tema no estava recollit. 
 
Respecte del tema de personal, aquí se n’ha parlat molt, però potser això pot fer 
perdre de vista un tema important: estem parlant d’un concurs públic. Aquesta escola 
de música, cada certs anys, cada quatre anys, tornarà a sortir a concurs, i és així com 
és la normativa, perquè no són personal de l’Ajuntament, per molt que ens puguin 
agradar els professors i que ho hagin fet bé, que hi ha molts grups que ho fan bé dins 
dels concursos públics, hi ha molta gent que ho fa molt bé. Què passa? Quan s’acaba 
el concurs hi ha la incertesa que puguin seguir o no puguin seguir. En una zona de 
proximitat com és el Masnou, un poble relativament petit, amb una escola com és 
aquesta, també petita, bé, la proximitat fa, lògicament, el roce hace el cariño, i això és 
molt lloable i això es pot entendre, però estem parlant d’un concurs públic i un concurs 
públic ha de reunir una sèrie de requisits. 
 
Quan estem parlant de concursos públics, sabem al que s’exposa la persona que hi 
treballa, ja sigui en una guarderia municipal, una escola bressol, una escola de música 
o en qualsevol altre centre, i pot passar que vingui una altra empresa i que quedi fora i 
això és un fet que és així, i aquest fet s’ha de saber valorar i tenir present quan es fan 
plecs de condicions per a aquest tema. 
 
El fet de voler, entenc jo, condicionar o orientar plenament els plecs de condicions cap 
a la subrogació del personal és córrer un risc. Aquí ho han comentat dos grups, 
Iniciativa i Partit Socialista, i un risc molt important: quan ho deixes de fer? De manera 
automàtica en cada concurs que fem es ponderarà la subrogació de personal? Bé, de 
fet estaríem parlant tècnicament d’una contractació, capítol 1, encoberta dins de 
l’Ajuntament. No sé si hi han reflexionat quan ho estaven explicant, però tècnicament 
és així, i això no es pot plantejar, penso jo, que no s’ha de plantejar d’aquesta manera. 
 
D’altra banda, desitgem que l’escola de música tingui un bon concurs. Si els 
professors crec que han estat estimats, pel que han comentat, i tenen la sort de poder 
seguir, encantats de la vida; si no és així, doncs mala sort en el tema aquest, però s’ha 
de ser clar en aquests temes, s’han de poder explicar.  
 
Per a la resta, en principi, el plec de condicions està bastant ben elaborat, vam llegir-lo 
a fons, ens va agradar bastant. Hi havia algun tema que vam discutir al seu moment 
amb la regidora, el tema de projecte educatiu, i ens va fer uns aclariments oportuns, 
les explicacions ens han semblat convincents i li hem donat el suport que corresponia. 
Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. El primer que el nostre Grup vol ressaltar és que el nostre vot 
negatiu ha estat motivat per l’actitud i el posicionament polític del Govern de CiU i 
ERC, que, malgrat les mocions aprovades per aquest consistori en relació amb 
l’Escola de Música, no ha tingut en compte l’oposició i, en lloc de treballar 
conjuntament la proposta, s’ha limitat a fer una presentació genèrica pocs dies abans 
de convocar la Comissió Informativa i no ens va facilitar la informació a debatre fins 
cinc dies abans de la seva realització, la qual cosa ha limitat, i molt, la nostra capacitat 
de presentar-hi una alternativa. 
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Per tant, volem deixar clar que aquest vot negatiu en cap cas no és un vot negatiu en 
contra del treball tècnic que han fet els treballadors municipals, que creiem que és 
impecable en la seva execució. Ara bé, aquesta execució, entenem que s’ha realitzat 
d’acord amb les instruccions i els criteris que han rebut de l’Equip de Govern, i són 
instruccions i criteris que el nostre Grup no comparteix. 
 
A més, creiem que el Govern ha actuat de manera poc lleial amb l’oposició, ja que ha 
mantingut amagat més de tres mesos, des del 14 de febrer, un informe de la secretària 
de l’Ajuntament, al qual ja s’ha fet referència abans, elaborat a petició de l’Alcaldia, en 
el qual es fa referència a informes de la Junta Consultiva de l’Administració de l’Estat, 
de la Junta Consultiva de Contractació de la Comunitat d’Aragó i de l’Advocacia de 
l’Estat i a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en relació amb la 
subrogació, i se’ns ha privat la possibilitat de cercar altres informes alternatius o altres 
sentències contràries a les que s’esmenten. 
  
Així doncs, el Govern ha resolt de manera poc elegant les esmenes 1 i 2, que són les 
esmenes que per al nostre Grup eren més importants i que feien referència a la 
subrogació del personal. I ho ha fet coneixent que altres ajuntaments, als quals jo 
abans em referia, han inclòs en els seus plecs clàusules de subrogació, tal com ha fet, 
per exemple, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, que, en el seu plec de clàusules 
estableix, a l’apartat 7 de la clàusula 18, “Obligacions del concessionari en relació amb 
el seu personal”, el següent: “El concessionari se subrogarà en els drets i les 
obligacions dels contractes de treball dels empleats actuals en els termes que la 
normativa vigent estableix”. I, com també ha fet l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
en el plec de clàusules administratives particulars del contracte per a la gestió indirecta 
de l’Escola de Música Lluís Soler i Ametller, la clàusula 25.2.1, “Obligacions generals”, 
apartat 2n, diu: “L’empresa contractista haurà de subrogar-se obligatòriament tot el 
personal laboral existent a l’Escola Municipal de Música Lluís Soler i Ametller, 
respectant les condicions establertes a l’annex 3”, per cert, un annex en el qual, a més 
a més, s’estableixen els salaris que hauran de rebre els professors subrogats. 
 
Feia referència el regidor del PP que això és un concurs públic i que hem de ser molt 
curosos. Nosaltres som molt curosos. És clar que és un concurs públic, però és un 
concurs públic en el cas de l’Ajuntament del Masnou, en el cas de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès i en el cas de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, i entenem que els 
tècnics d’aquests ajuntaments i els serveis jurídics han donat validesa a uns plecs de 
condicions que sí que incorporen clàusules de subrogació, cosa que no fa l’Ajuntament 
del Masnou. 
 
Per tant, no entenem que l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat estiguin fent una contractació encoberta. No ho entenem. 
 
Per tant, la pregunta en aquest cas que faríem al Govern és: si els ajuntaments de la 
Roca i de Corbera de Llobregat poden establir una clàusula de subrogació, per què no 
pot fer-ho l’Ajuntament del Masnou? No deu ser que el que passa és que no vol fer-
ho? Nosaltres creiem que la raó és justament aquesta: el Govern del Masnou no ha 
volgut incloure en els plecs una clàusula de subrogació. 
 
A banda de les nostres propostes de subrogació, que eren les més importants en les 
esmenes, hi ha un fet també important que ha contribuït que el nostre vot hagi estat 
negatiu: han rebutjat una de les nostres esmenes per la qual es demanava que els 
adjudicataris tinguessin la possibilitat d’oferir un import anual per a beques per a 
famílies necessitades i ho han fet amb un argument de tant pes com el següent. Diu 
l’informe: 
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“Entenem que la previsió d'un import per a beques hauria d'anar a càrrec de 
l'Ajuntament i no de l'empresa adjudicatària, ja que es tractaria d'una decisió de 
caràcter polític (acció de foment), no de gestió del servei i de la seva qualitat, i que 
cal procedir com es fa amb altres bonificacions o exempcions.” 
 
El que no han entès és que l’esmena que ha presentat el nostre Grup no 
demanava bonificacions o exempcions, que ja estan previstes actualment i que 
només afecten famílies que matriculin dos o més alumnes a l’EMUMM.  
 
El que l’esmena demanava clarament és que les empreses, i a càrrec exclusiu del 
seu benefici, destinessin una part dels beneficis per a becar alumnes de famílies 
necessitades, sense que això suposés cap cost per a l’Ajuntament del Masnou, i 
és aquesta demanda que l’Ajuntament ha rebutjat amb un argument que per al 
nostre Grup és inacceptable. 
  
D’altra banda, tampoc no han acceptat un tema que és menor, però que no ho és 
tant, que és el que feia referència a una modificació en la valoració posant per 
davant l’organització d’activitats anuals addicionals i no el tema de sistemes de 
garantia de qualitat del servei. Tampoc no s’ha acceptat la demanda que feia el nostre 
Grup, en aquests apartats que no s’avaluen de manera automàtica i que només 
depenen d’un judici de valor, perquè es fes un escalat de la puntuació, que enteníem 
que, des del nostre punt de vista, facilitaria molt més la forma de puntuar dels serveis 
tècnics i, a més a més, en el cas d’alguna reclamació dels licitadors, seria més fàcil 
poder-hi donar resposta. No s’ha donat una acceptació a aquesta proposta i entenem 
que l’argument que ho justifica tampoc no és un argument que puguem acceptar.  
 
Han rebutjat també en la seva pràctica totalitat la nostra esmena setena, que és la que 
està relacionada amb els criteris per acreditar la solvència professional o tècnica. Com 
heu sentit abans, el nostre Grup demanava que, per tal de garantir una solvència i el 
seu manteniment al llarg de la concessió, les empreses licitadores aportessin la relació 
de personal acreditant la seva capacitat i experiència i que, a més a més, es 
comprometessin a no substituir més del 20% del professorat en cada curs, i que, a 
més a més, aquesta substitució hagués de comptar amb el vistiplau de l’Ajuntament. 
 
L’argument que han utilitzat és que no es considera prudent. No entenc com és que 
no es considera prudent fixar comprometre l'adscripció d'un equip de persones 
concret al servei i, en el seu parer, l'Ajuntament ha de requerir només que l'equip 
cobreixi les necessitats i tingui la qualificació necessària. Creiem que això és 
totalment insuficient. 
 
I només cal afegir en aquest aspecte que aquests paràgrafs estan copiats 
pràcticament, exactament, dels plecs que van regular l’adjudicació del servei de 
gestió de l’escola bressol La Barqueta, on es van incloure unes clàusules 
semblants a les que ara proposa el nostre Grup i, justament, l’incompliment 
d’aquesta clàusula va comportar la no-admissió d’un dels licitadors, que és el que 
sembla que ara vol evitar el Govern actual. 
 
Tampoc no han acceptat que l’equip proposat pogués ser canviat en més d’un 20% 
ni abans de l’inici de les activitats ni els propers cursos, així com que qualsevol 
substitució fos raonada i comptés amb l’aprovació de l’Ajuntament. Per tant, entenem 
que CiU i ERC accepten modificacions de plantilla sense cap limitació i sense cap 
autorització prèvia de l’Ajuntament. L’argument per justificar el rebuig d’aquesta 
proposta és que consideren que no seria pertinent l'aprovació de l'Ajuntament, 
sinó, en tot cas, la comprovació dels serveis corresponents que el nou personal 
compleix els requisits exigits. On queda la coherència en el projecte si cada any es 
poden canviar el 100% dels professors que formen l’equip docent? Nosaltres 
entenem que no queda enlloc. 
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També han rebutjat l’esmena tercera, que és una esmena que entenem que és 
menor, però que té importància i és l’única que fa referència a aspectes 
econòmics quant a costos en la concessió i que és la que plantejava rebaixar les 
tarifes previstes per als cors de joves, d’adults i per als instruments d’adults. 
 
Ja han argumentat abans que mantenir aquestes tarifes podria comportar, i 
esperem equivocar-nos, que justament aquests tres programes es quedin sense 
una matrícula suficient. L’argument per justificar aquest rebuig és que aquests 
canvis suposarien una reducció dels ingressos del servei per tarifes entre 4.900 
euros al principi i 7.000 euros al final. 
 
Estem parlant d’un import d’aproximadament, en aquests sis anys, de 50.000 
euros, que no és ni el 4,1% de l’adjudicació, i el que no es diu és que, amb 
aquestes tarifes proposades, que són 35 euros per hora per a la coral de joves i 
d’adults, enfront dels 10 euros que paguen actualment els nens i nenes, que 
suposa una diferència només del 250% de més, i que també la tarifa proposada de 
30 euros l’hora per a l’instrument d’adults per 20 minuts a la setmana, el que 
comportarà serà que cap d’aquests programes tiri endavant per la manca de 
matrícula. 
 
Potser l’objectiu no creiem que sigui aquest, però podria ser que l’objectiu del 
Govern fos que, com que l’aportació que fa l’Ajuntament està condicionada pel 
nombre d’hores lectives que s’imparteixin, si aquests programes queden sense 
matrícula són menys hores lectives que s’imparteixen i, per tant, menys diners que 
ha d’aportar l’Ajuntament. 
 
Creiem, doncs, que, com he dit abans, en les mocions aprovades, ni CiU ni ERC no 
han tingut la voluntat de treballar el projecte conjuntament amb l’oposició, com 
demanava la moció que vam presentar nosaltres i que va ser aprovada amb els vots 
de CiU i ERC, ni tampoc no han tingut mai la voluntat de negociar propostes 
alternatives amb l’oposició. 
 
Això no obstant, agraïm al Govern l’acceptació d’una part important de les nostres 
esmenes, tot i que el rebuig de les relacionades amb la subrogació i també les 
relatives a la solvència tècnica i professional són causes suficients per justificar el 
nostre vot negatiu. Gràcies. 
 
La Sra. Marta Neira  
 
El nostre vot en contra es justifica perquè per nosaltres era fonamental buscar la 
manera de garantir la continuïtat de l’equip docent de l’EMUMM per  mantenir l’actual 
model pedagògic de l’escola, que s’ha mostrat altament satisfactori tant per a 
l’Ajuntament com per als usuaris. 
 
Bé, l’Equip de Govern es basa en un informe tecnicojurídic que afirma que no és 
possible posar en les bases l’obligació de subrogació del personal docent actual. 
 
Miri, si procedeix o no la subrogació en aquests casos d’externalització de serveis 
públics és una qüestió molt controvertida per la justícia. Els tribunals contenciosos 
administratius més sensibles als arguments de l’administració i dels contractistes solen 
arribar a conclusions similars a la de l’informe jurídic que ara ens presenta l’Equip de 
Govern, que es fonamenta exclusivament en documents i jurisprudència de caire 
administrativa, però, en canvi, els tribunals socials més sensibles als interessos dels 
treballadors solen ser molt més oberts i admeten la subrogació en aquests casos. 
 
De fet, hem estat aquí intercanviant documents i els uns negaven la possibilitat 
d’incloure en els plecs la subrogació i n’hi havia d’altres que deien que era possible. 
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Per tant, hi ha diferents visions de diferents juristes i depèn de l’especialitat de 
cadascú. 
 
Davant d’aquesta controvèrsia jurídica, nosaltres creiem que optar a favor o en contra 
de la subrogació no es una decisió tècnica ni jurídica, que no ens pertoca, sinó una 
decisió política, tal com han fet altres ajuntaments i, fins i tot, la Generalitat. 
 
Podem tenir arguments jurídics tant a favor com en contra d’incorporar als plecs 
d’aquest contracte l’obligació de subrogar en els contractes del personal de l’escola. Jo 
lamento que l’Equip de Govern de CiU i ERC hagi optat per no incloure en els plecs la 
subrogació, perquè nosaltres creiem que optar a favor de la subrogació és apostar per 
mantenir l’equip docent en benefici dels alumnes i per garantir l’actual model 
pedagògic de l’escola, evidentment, per damunt dels interessos del contractista, que 
és el que al final avui s’ha aprovat aquí. 
 
Jo hi insisteixo: el problema no és de solucions jurídiques en aquest cas, que n’hi ha, 
sinó de manca de voluntat política. Millor dit, de manca de voluntat per part de CiU i 
ERC, que s’han decantat cap als interessos del mercat i dels contractistes, en aquest 
cas, quan nosaltres creiem que hem de fer prevaler els interessos del servei, de la 
seva qualitat i continuïtat, de les famílies, dels alumnes i dels treballadors. Ho trobo 
realment una llàstima i, si es dóna el cas que no hi ha aquesta continuïtat, jo crec que 
tindrem un problema greu a l’EMUMM i és lamentable que no hagin tingut la valentia ni 
el coratge polític de posar una clàusula a les bases de subrogació del personal, com, 
hi insisteixo, han fet molts altres ajuntaments, i ja se n’han posat alguns exemples, i 
fins i tot la Generalitat. Jo crec que si no ho han fet és perquè no han tingut la voluntat 
política de fer-ho. 
 
La Sra. Noemí Condeminas  
 
Gràcies, bona nit, senyor alcalde. En primer lloc, vull agrair el vot favorable del PP i del 
GIM, ja que el fet de poder aprovar avui aquest Plec de condicions, al nostre entendre, 
d’aquest Equip de Govern, assegura el funcionament de l’EMUMM els propers anys 
fins al total desplegament de l’escola; per tant, consolidem el projecte que ja es va 
iniciar fa anys i, per tant, el garantim. 
 
Consolidem, sobretot, el projecte educatiu actual i per això ha tingut el projecte 
educatiu la màxima puntuació de 20 punts. Estabilitzem el servei i concretem un model 
econòmic sostenible per a les famílies i l’Ajuntament. 
 
He de recordar també que aquest Plec ha estat consensuat en més de cinc reunions 
amb l’equip docent actual i amb l’AMPA de l’Escola de Música. 
 
Lamentablement, ha estat una pena no poder comptar amb els vots de tots els grups 
municipals perquè no han estat recollides, evidentment, totes les esmenes, però cal 
recordar que el principal punt de discussió que hem tingut avui és la subrogació del 
personal. 
 
Vostès saben que tenim un informe jurídic emès —no sé si els altres ajuntaments el 
tenien o no, però nosaltres sí que el tenim—  que no ens permet executar aquest punt. 
 
Ningú no ha pogut portar a dia d’avui cap contrainforme que el rebati. Seria, doncs, 
una irresponsabilitat d’aquest equip incloure-l’hi, ja que, si fos denunciat o impugnat 
per qualsevol usuari o empresa, quedaria invalidat automàticament el procés i no 
tindríem escola de música al mes de setembre. Fins i tot us acabo de portar la darrera 
sentència que hi ha sobre aquest motiu, del 7 de maig de 2013, del Tribunal 
contenciós administratiu. 
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És una llàstima, doncs, que no es reconegui l’esforç quan realment tots heu reconegut 
l’esforç dels tècnics per elaborar aquests plecs. Malgrat això, no dubteu que l’Equip de 
Govern no disminuirà els esforços per aconseguir la subrogació de personal si això fos 
necessari, tal com hem fet en altres ocasions. 
 
No obstant això, sí que m’agradaria dir, senyor Màxim, permeti’m que li ho digui, vostè 
diu que no ens hem reunit amb l’oposició i li recordo que amb vostè, a més a més en 
concret, ens hem reunit al marge de la reunió general i també ens hi vam reunir 
sobretot perquè entenia que vostè havia estat un dels precursors d’aquest projecte i 
volíem escoltar la seva opinió i moltes de les coses que ens va dir, no parlant de les 
esmenes, sí que es van incorporar. 
 
Del fet que hi havia aquest informe i que no podíem subrogar o enteníem que no 
podíem subrogar també en vam parlar. També vam parlar que buscaríem si hi havia 
algun contrainforme. Suposo que no em negarà aquesta reunió! Per tant, entenc que 
sí que ens hem reunit. Potser no tant com vostè voldria, però sí que ens hem reunit! 
 
Per tant, doncs, no tinc gran cosa més a dir, simplement em reitero que creiem que el 
model pedagògic de l’escola està més que consolidat en aquests plecs, que ens hauria 
agradat a tots no haver de patir el tema que hem dit, però que, amb l’informe que 
tenim actualment dels Serveis Jurídics que així ens ho marca, no podíem acceptar-ho. 
Moltes gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per al·lusions, sí. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Bé, no, per al·lusions no. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per contradicció. Dos minuts. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Bé, intentaré que en tingui prou amb dos minuts. Miri, em sobta molt la intervenció de 
la regidora Noemí Condeminas quan parla que aquest plec l’ha consensuat en més de 
cinc reunions amb els pares i amb el professorat. Com pot ser que hagi consensuat 
vostè uns plecs administratius i tècnics amb el professorat i amb els pares si d’aquests 
plecs, en la reunió informativa que van fer vostès i a la qual van convocar l’oposició, 
van dir que estaven pendents de revisió de la secretària i dels serveis tècnics i 
nosaltres només hem tingut coneixement d’aquests plecs en el moment de convocar la 
comissió informativa? 
 
Nosaltres tenim contacte amb les famílies i com que la seva intervenció quedarà 
gravada en acta, jo em permetré el luxe d’informar les famílies que vostè, en nom del 
Govern, entenc, ha afirmat que el contingut dels plecs ha estat consensuat. 
 
Respecte del tema de la subrogació, jo l’únic que li recordaria a vostè i a algun 
company del Govern, que no de grup, és que quan vostès van fer referència que 
existia un informe de la secretària, que mai no ens van lliurar i que ens l’han lliurat 
justament la setmana passada, vostès més d’una vegada, i no crec que em 



22 
 

contradigui, van dir que, malgrat aquest informe, vostès tirarien endavant el tema de la 
subrogació, i això és així, no m’ho negarà vostè. I diu que no existeix cap 
contrainforme. Com vol vostè que en 48 hores, eh, l’oposició pugui buscar 
contrainformes a un informe jurídic que no coneix. Si aquest informe jurídic que vostès 
tenen des del dia 14 de febrer, és a dir, fa tres mesos, ens l’haguessin facilitat, jo no 
dic el 15, sinó el 28, el 30, l’1 de març, l’oposició, almenys nosaltres, hauríem tingut 
dos mesos com a mínim per buscar contrainformes, de la mateixa manera que hem 
buscat plecs de condicions en els quals sí que s’incorporen clàusules de subrogació. 
 
Nosaltres no hem deixat de reconèixer l’esforç del Govern. Hem dit que el vot negatiu 
era un vot negatiu a l’actitud del govern i no era un vot negatiu al treball tècnic, que 
hem entès que era un treball tècnic de qualitat, tant des del punt de vista tècnic com 
des del punt de vista jurídic, però el que hem dit és que el Govern no ha fet prou 
esforços ni per treballar conjuntament el tema ni per consensuar-lo després. I aquestes 
reunions a les quals vostè fa esment i que jo no nego han estat reunions sempre 
sense ni un paper damunt la taula. 
 
Digui’m vostè si a nosaltres o a un altre grup municipal li ha facilitat un esborrany de 
plecs abans de la convocatòria de la Comissió Informativa. Jo li diré que no. Llavors, 
tenir reunions de treball és tenir reunions en les quals la documentació o l’esborrany es 
posa damunt la taula, es dóna un termini de temps per presentar propostes 
alternatives i es negocien o no, com estem fent amb el ROM, i no és el mateix 
tractament ni de bon tros el que s’ha fet amb el tema de l’Escola de Música. Per tant, 
un objectiu fonamental per a nosaltres i per a altres grups, com aquí s’ha esmentat, 
era el tema de la subrogació, al qual vostès, verbalment, això sí, s’havien compromès 
a treballar fins a l’extenuació. És un objectiu que no s’ha aconseguit i, de la mateixa 
manera que nosaltres podríem buscar contrainformes, sense saber contra quin informe 
ens havíem de contrainformar, vostès han tingut tres mesos per buscar aquests 
contrainformes i tenen l’assessorament de la Diputació de Barcelona, eh, i podien 
haver buscat aquests contrainformes i no els han buscat o almenys no han tingut la 
capacitat de trobar-los. 
 
Nosaltres, li ho garanteixo, si haguéssim tingut aquests tres mesos, aquí no hauria 
tingut un sinó dos, tres i més informes, perquè, com diu la senyora Marta Neira, abans 
és un tema absolutament de voluntat política. La legislació té sempre diferents 
interpretacions i no vol dir que siguin les unes més legals o més ajustades a drets que 
les altres, no, no. Són diferents interpretacions i avui dia els tribunals diuen a i demà 
passat amb la mateixa situació diuen b. Llavors, nosaltres entenem que si l’Ajuntament 
de la Roca, l’Ajuntament de Corbera i molts altres ajuntaments han inclòs clàusules és 
perquè segur, no pot ser de cap altra manera, que la secretaria i la intervenció de 
l’ajuntament han fet un informe que és preceptiu i que ha dit que els plecs s’hi ajusten, 
com han fet en aquest cas concret la nostra secretària i la nostra interventora. Per tant, 
jo no posaria en dubte què és el què ha fet l’Ajuntament de la Roca i què s’ha fet a 
l’Ajuntament de Corbera. Jo el que sí que posaria en dubte és la voluntat política del 
Govern de l’Ajuntament del Masnou per aconseguir la subrogació del personal, un 
personal que, malgrat el que ha dit el regidor del PP abans, sí que marca el senyal de 
qualitat d’aquesta escola. Gràcies. 
 
La Sra. Noemí Condeminas  
 
Probablement l’Ajuntament de la Roca té un informe preceptiu, però nosaltres el tenim 
negatiu i, per tant, ja no som comparables, això d’entrada. 
 
En la reunió que vam tenir amb vostè no teníem encara un informe, crec recordar-ho, 
eh, i ho dic molt de memòria, no voldria dir cap mentida, però sí que vam parlar de la 
Diputació i en vam parlar tant vostè i jo com amb el senyor Oliveras, que hi era, i sí 
que vam parlar de números, i vam parlar i vam treure números. No em negarà que 
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vostè va aportar els seus números que tenia de quan s’havia fet i nosaltres teníem els 
nostres, els vam posar en comú i a partir d’allà vam començar a treballar. 
 
Bé, quan jo dic que m’he reunit amb els pares i hem parlat, hem parlat del projecte 
educatiu, hem parlat de punts, hem parlat de preus/hora amb pares i mestres, perquè 
sempre han vingut tots junts, fins i tot ahir a la tarda els vaig convocar perquè 
vinguessin perquè veiessin quines eren les esmenes que s’havien presentat i en quin 
punt estaven. Sorpresa la meva que tenien tota la informació, fins i tot l’informe tècnic, 
d’acord? Vull dir que no va caldre. No obstant això, van entendre el que hi havia i no 
han dit res més, però això ha estat així, no? Jo també he de dir les coses tal com són, 
vull dir que fins i tot ahir a la tarda encara ens estàvem reunint amb ells. Per tant, 
poden no estar-hi d’acord, poden seguir pensant que no hem fet prou feina, que no 
ens hem bellugat prou, i jo li ben asseguro que ens hem bellugat i molt. Ho repeteixo: 
nosaltres no hem trobat cap contrainforme, al revés, només hem trobat sentències que 
acabaven de reafirmar aquest informe. A partir d’aquí, si vostè creu que ho hem 
treballat poc, doncs em sap molt greu, però jo li garanteixo que no és així. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
La darrera paraula. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Gràcies. No, és per l’al·lusió que m’ha fet el senyor Màxim. Diu que ha posat en boca 
meva que jo he dit que el personal, a diferència del que jo he dit, sí que posa la qualitat 
a l’escola, i és que jo no he dit el contrari. Jo aquesta afirmació, bé, és el que m’acaba 
de dir o és el que jo he interpretat. Jo no he dit això ni molt menys. Jo el que he dit són 
altres coses i no dic que no sigui un personal de qualitat. És més, he dit tot el contrari: 
que la gent està molt contenta precisament amb l’escola, això ho he afirmat. Ara, un 
altre concepte seria entrar en un altre debat: què s’ha de fer quan estàs contra un 
personal contractat a través d’una licitació? Doncs no ho sé. Aquí potser estem parlant 
d’uns altres tipus de contractes, potser de funcionaris de l’Ajuntament, però, no ho sé, 
estem parlant potser d’una altra història. Jo aquí només m’he referendat en un tema 
que he comentat abans, però ni molt menys he dit això. 
 
9) Aprovació d’una subvenció extraordinària a la Cr eu Roja del Masnou, Alella i 
Teià 
 
La senyora Noemí Condeminas i Riembau, regidora delegada de Benestar Social, 
llegeix la proposta següent: 
 
“Vista la instància presentada per la Creu Roja del Masnou, Alella i Teià en què 
sol·licita la concessió d’una subvenció extraordinària per a l’adquisició de neveres 
frigorífiques per adequar l’espai de banc d’aliments a les necessitats actuals de la 
població en risc d’exclusió social. 
 
Vist l’informe de la cap de Serveis Socials de data 7 de maig de 2013 en què es 
proposa la concessió d’una subvenció extraordinària a la Creu Roja del Masnou, Alella 
i Teià.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer . Aprovar la concessió de la subvenció extraordinària sol·licitada per l’entitat 
Creu Roja del Masnou, Alella i Teià, per import de 8.500 €, a càrrec de la partida 
pressupostària SS 23110 48002. 
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Segon . Publicar l’atorgament de la subvenció esmentada al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, d’acord amb el que determina l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, 
majoria absoluta. 
 
El Sr. Francesc Xavier Serra  
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda. Evidentment, hi hem votat favorablement, 
ja que sembla representar una oportunitat per gaudir de fonts alimentàries fresques en 
un moment de grans dificultats econòmiques en què molta gent necessita un ajut per 
sobreviure per tenir un mínim vital, però hi ha algunes qüestions que ens han cridat 
l’atenció i que volíem manifestar al Ple. 
 
En primer lloc, no hem vist cap valoració més enllà de les previsions de la mateixa 
Creu Roja sobre l’abast dels productes en temps, períodes i quantitats, és a dir, dit 
d’una altra manera, hem de confiar que el volum de productes que mitjançant 
l’autorització d’aquests refrigeradors poden arribar a les llars masnovines, a les 
necessitats alimentàries, sigui superior en valor als 8.500 euros del seu cost. Per això 
demanem a la Regidoria que es faci un informe anual en aquest sentit i que aquest 
informe arribi als diferents grups municipals. 
 
En segon lloc, no hem vist cap document sobre la gestió posterior d’aquests aliments. 
El nivell, el mode de participació de l’Ajuntament en el seu repartiment, el protocol 
d’autoritzar-ne la distribució, en definitiva, cap element que lligui l’autorització 
d’aquestes neveres frigorífiques per al dipòsit d’aliments frescos per a les famílies 
masnovines que l’Ajuntament designi, i això ens preocupa, perquè, tot i no desconfiar 
de les intencions de la Creu Roja ni de la Regidoria, evidentment, deixa un element 
obert. Esperem que sigui a causa de la pressa i per això demanem també a la 
Regidoria que ens faci arribar, per portar aquest punt al Ple, els documents d’acord 
amb la Creu Roja, els criteris d’autorització d’aquestes fonts alimentàries, ja sigui com 
a conveni entre les parts, que seria segurament el més lògic, ja sigui per qualsevol 
altre suport legal. 
 
En tercer lloc, i no menys important, veiem com, des de la creació del Consell de 
Benestar Social, la Regidoria va prenent decisions que poden dificultar alguns dels 
terminis, en aquest Consell de Benestar Social, en especial en tot allò que té relació 
amb les conseqüències de la crisi econòmica actual. Podem entendre les presses 
d’aquesta qüestió, la urgència del tema, no ho discutim, però per assegurar una 
disposició d’uns diners teòricament hauríem de comptar amb el beneplàcit d’aquesta 
Comissió per a la seva despesa sense entrar a jutjar si aquesta mesura ha estat més 
encertada que l’anterior, la del Fakaló, que, sens dubte, per nosaltres ho ha estat. Al 
pas que anem, quan la Comissió es reuneixi per primer cop en funcions plenes potser 
no resta gaire per decidir. 
 
En aquest sentit, creiem que, com a mínim, la Regidoria hauria d’explicar amb tota 
mena de detalls a la Comissió la disposició d’aquests fons, la seva gestió, els resultats 
perseguits i els resultats obtinguts. Moltes gràcies. 
 
La Sra. Noemí Condeminas  
 
No, només dues cosetes. Evidentment, li farem arribar tot el que hi hagi. Vull dir que sí, 
que Creu Roja ja ha signat un conveni o està pendent de la signatura del conveni, en 
aquest cas no direm la marca, no, però amb un dels supermercats. Amb nosaltres té 
previst també signar un conveni de les quantitats i de com anirà. Fins a dia d’avui el 
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que sí que ens havien aportat, i això sí que els ho podem facilitar, és la quantitat 
d’aliments que estaven recollint i, per no tenir la càmera frigorífica, se n’anaven a 
Mataró, que era l’altre poble que ho podia fer. 
 
El protocol se seguirà el mateix —però tot això, si ho vol, li ho passaré per escrit—, se 
seguirà el mateix que es feia amb els kits d’alimentació, és a dir, aquest menjar fresc 
anirà per augmentar la quantitat de menjar que es dóna a la gent que ja té els kits 
sencers, per dir-ho d’alguna manera, d’acord? 
 
Aquesta cessió és pràcticament similar a la que van fer vostès crec que amb Càritas, 
em sembla, i, per tant, una miqueta ens hem regit pel mateix criteri, però no tingui cap 
dubte que, dintre del conveni, evidentment, entenc que no podrem posar una quantitat 
mínima, perquè també dependrà de les donacions, però sí que com a mínim 
mesurarem la quantitat i el cost-benefici que té això. 
 
Respecte al tema del Consell, jo torno a discrepar i ho dic com en el darrer Ple: el 
Consell Comarcal no té una dotació econòmica i a data d’avui hem de començar a fer 
feina, perquè, si no, no gastarem la partida i també és una pena. 
 
No obstant això, entenc el missatge, rebo el que se’m va dir i, per tant, seguiré 
treballant perquè cada cosa que fem o gastem sigui amb el màxim consens possible. 
Gràcies. 
 
La Sra. Marta Neira  
 
Sí. Bé, nosaltres estem molt d’acord amb aquesta subvenció i, a més a més, creiem 
que amb aquesta es fa un bon ús d’aquesta partida que vam anomenar Pla d’acció 
social; per tant, res a dir respecte a això. 
 
Sí que vull fer algunes consideracions sobre el que acaba de dir la senyora 
Condeminas respecte al Consell Municipal de Benestar Social. Efectivament, cap 
Consell no té una dotació econòmica, una actuació pressupostària, però li recordo que 
nosaltres vam pactar amb aquest Govern que hi hagués aquesta partida 
pressupostària gestionada per Serveis Socials per finançar els projectes que 
poguessin sortir d’aquest Consell. Ho dic per fer memòria, d’acord, i el que ha dit el 
senyor Serra, té molta raó. Home, si comencem ja a gastar els diners i quan arribi el 
primer projecte ja s’han gastat els diners, malament! Que s’ho han gastat en això que 
avui hem aprovat? Fantàstic, perquè, a veure, l’objecte d’aquesta partida és cobrir 
emergències o necessitats que no estaven previstes i, per tant, ben gastat està. El que 
no està ben gastat són els 16.000  euros que s’han gastat en esports, en joventut i en 
infància; no, aquests no, i són 16.000. 
 
I ahir, quan el Consell, ahir o abans-d’ahir, en el Consell, quan vostè va dir, li vam 
comentar tots: “tenim 100.000 euros per a projectes”, i jo vaig dir: “home, aquests 
projectes que no s’han pogut tirar endavant, posem-los sobre la taula per fer-los”. 
Home, es va oblidar de dir que ja eren 75, o sigui, que si triguem gaire no sé el que en 
quedarà. Ja tenia raó el senyor Serra. 
 
10) Nomenament dels membres del Consell Municipal d e Patrimoni Cultural del 
Masnou 
 
El senyor Jaume Oliveras i Maristany, regidor delegat de Cultura, llegeix la proposta 
següent: 
 
“Vist que, en data 21 de febrer de 2013, es va aprovar el Reglament del Consell de 
Patrimoni Cultural del Masnou.  
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Vist que a l’article tercer del Reglament s’estableix que el Consell estarà constituït pels 
membres següents: 
 

a) L’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament del Masnou o el regidor o regidora en 
qui delegui, que n’exercirà la presidència. 

b) El regidor o regidora competent en matèria de patrimoni cultural, que n’exercirà 
la vicepresidència. 

c) Un mínim de set i un màxim de quinze persones de capacitat reconeguda, amb 
notòria vinculació o interès legítim amb el patrimoni cultural.  

d) Amb veu i sense vot, el tècnic o tècnica responsable en matèria de patrimoni 
cultural, que n’exercirà les funcions de secretaria.  

 
Vist que el mateix article esmenta que els membres consistorials (president/a, 
vicepresident/a, tècnic/a municipal) perden la seva condició de membres del Consell 
quan deixen el càrrec a la corporació i ocupen el seu lloc les persones que els 
substitueixin. 
 
Vist que els altres membres es renoven amb la constitució d’un nou consistori, després 
de les eleccions municipals, i poden ser reelegits en el càrrec. Poden ser donats de 
baixa a petició pròpia, així com per decisió del Consell o el Ple de l’Ajuntament per 
motius raonats. 
 
Vist que el mateix Reglament estableix que han de ser un mínim de set i un màxim de 
quinze persones de capacitat reconeguda, amb notòria vinculació o interès legítim amb 
el patrimoni cultural.  
 
Vist que l’anunci d’aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de Patrimoni 
Cultural es va fer el dia 25 de març, sense al·legacions, durant el període d’exposició 
al públic i resta pendent la publicació del text sencer del Reglament. 
 
Vist que el regidor competent en matèria de patrimoni cultural exerceix la 
vicepresidència del Consell i desenvolupa les funcions pròpies de la presidència per 
delegació, segons l’article 4.2 del Reglament. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.  Nomenar els membres del Consell Municipal de Patrimoni Cultural següents: 
 

1. AAAAA 
2. BBBBB 
3. CCCCC 
4. DDDDD 
5. EEEEE 
6. FFFFF 
7. GGGGG 
8. HHHHH 
9. IIIII 
10. JJJJJ 
11. KKKKK 
12. LLLLL 
13. MMMMM 

 
Segon.  L’efectivitat d’aquest nomenament resta condicionada a la publicació al BOP 
del Reglament regulador del Consell Municipal de Patrimoni Cultural.  
 
Tercer.  Comunicar a les persones nomenades aquest acord.” 
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El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, 
majoria absoluta. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, només molt breument, per agrair a tots els grups el vot favorable. Hem fet tots les 
consultes oportunes amb el conjunt de grups municipals i hem arribat, crec, a una 
proposta de persones conegudes per tots nosaltres, reconegudes al nostre municipi i 
que representen diferents àmbits de la nostra vila. 
 
Agraeixo, com vaig fer al seu moment, l’aprovació del reglament i la substitució de 
l’antic Patronat amb totes les persones que van participar en el seu moment en 
l’anterior Patronat. En aquest nou Consell hi ha tres persones que repeteixen de l’antic 
Patronat i espero que aquestes persones, aquests masnovins i masnovines que 
formaran part d’aquest Consell, puguin tirar endavant les tasques que ens hem 
proposat com a Consell de Patrimoni Cultural per al bé del patrimoni del nostre 
municipi. 
 
Relació d’assumptes que es proposen passar a la ses sió del Ple fora de l’ordre del 
dia i prèvia declaració d’urgència  
 
a. Resolució del recurs de reposició presentat pel Grup Municipal PSC-PM 

contra l’incís de l’acord de la Junta de Govern Loc al de data 18 d’abril de 
2013, d’aprovació de la modificació del preu públic  8 -FAKALÓ- Casal i 
Campus Esportiu, en relació amb la supressió de la previsió que la bonificació 
del 25% en les quotes dels infants i joves empadron ats al Masnou sigui en 
aplicació del Pla d’acció social aprovat en el pres supost 2013 i la suspensió 
de l’execució 

 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 18 
vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 3 vots 
d’abstenció (ICV-EUiA). S’aprova per majoria absoluta. 
 
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent: 
 
“El 7 de maig de 2013, dos regidors del Grup Municipal PSC-PM van presentar recurs 
de reposició contra l’incís de l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 d’abril de 
2013, que aprova la modificació del preu públic 8 -FAKALÓ- Casal i Campus Esportiu, 
per modificar-ne les quotes, incloure-hi una bonificació i modificar l’apartat de gestió i 
ingrés, en el qual demanen que se suprimeixi la previsió que la bonificació del 25% en 
les quotes dels infants i joves empadronats al Masnou sigui en aplicació del Pla d’acció 
social aprovat en el pressupost 2013 i la suspensió cautelar i immediata de l’execució 
de la previsió de supressió, atès que la petició es fonamenta en causes de nul·litat de 
ple dret. 
 
Legislació aplicable en matèria d’establiment i modificació dels preus públics: 
 
Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març (article 
44), Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics (articles 25 i 26.2). 
 
El 9 de maig de 2013, es van emetre els informes següents: 
 
a)   L’Àrea de Comunitat i Persones fa constar les consideracions següents: 
 

1. El Reglament municipal esmentat de prestacions econòmiques de caràcter 
social té com a objecte regular les prestacions econòmiques de caràcter social a 
famílies que presenten situacions de risc d’exclusió social. 
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2. Aquestes prestacions són tramitades pel Departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament a través d’una aplicació pressupostària específica: SS 23110 48000, 
en què es carreguen les relacions setmanals que proposa l’EBAS, previ informe 
de la cap de Serveis Socials, i s’aproven a la Junta de Govern Local. 
 
3. En el pressupost per a l’any 2013 es va aprovar l’aplicació SS 23110 48002 “Pla 
d’acció social”, dotada amb 100.000,00 euros, que no existia en anys anteriors i 
que, segons es va indicar, anava destinada a diferents línies d’acció social (d’aquí 
la seva denominació) relacionades amb les diverses situacions de necessitat 
sobrevingudes per la crisi econòmica, i no a prestacions socials a famílies, cas en 
el qual entenem que s’hauria incrementat amb 100.000,00 euros la partida 
indicada d’“Ajuts socials”. 
 
4. El Departament de Benestar Social ha previst diferents tipus d’actuacions amb 
càrrec a aquest “Pla d’acció social”, algunes de les quals de caràcter transversal i 
relacionades amb programes d’actuació d’altres regidories. 
 
5. Tenint això en compte, és el nostre parer que el Reglament municipal de 
prestacions econòmiques de caràcter social només s’hauria d’aplicar, si escau, a 
les prestacions econòmiques de caràcter social valorades per l’EBAS de 
l’Ajuntament que es puguin carregar pressupostàriament a l’aplicació en qüestió, 
però no a qualsevol actuació que es faci amb càrrec a aquesta partida. 

 
b)     La interventora fa constar que: 
 

“1. L’esmentat expedient, quan es va preparar des de l’Oficina de Rendes, per 
passar-se a dictaminar a la Comissió Informativa d’Administració i Finances, 
contenia un informe signat pel tècnic d’Esports i la tècnica d’Infància i Joventut, de 
data 25 de març de 2013, en què s’acreditaven els requisits exigits pel que fa a la 
justificació de les raons d’aprovar el preu per sota del seu cost, així com el grau de 
cobertura financera. 
 
Atès que el pressupost de l’exercici 2013 ja preveia tant les despeses com els 
ingressos, aquesta Intervenció va considerar que es complia l’article 44.2 del 
TRLHL. 
 
2.  Al moment de la informativa es va presentar un altre informe tècnic, el qual no 
era conegut per aquesta Intervenció. No obstant això, respecte a aquesta qüestió, 
la interventora considera que també es compleix l’article 44.2, ja que s’incrementa 
la bonificació i es preveu el seu finançament. 
 
3. D’acord amb aquesta proposta, es procedirà a compensar la bonificació del 
preu establerta amb aplicació de la partida pressupostària de despesa proposada, 
mantenint-se d’aquesta manera l’equilibri inicial que es preveia al pressupost.” 

 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Primer.  Desestimar el recurs de reposició presentat pel Grup Municipal del PSC-PM 
contra l’incís de l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 d’abril de 2013, 
d’aprovació de la modificació del preu públic 8 -FAKALÓ- Casal i Campus Esportiu, en 
relació amb la supressió de la previsió que la bonificació del 25% en les quotes dels 
infants i joves empadronats al Masnou sigui en aplicació del Pla d’acció social aprovat 
en el pressupost 2013, en virtut dels informes emesos per la interventora i l’Àrea de 
Comunitat i Persones, i atès que no genera cap dèficit que no estigués previst als 
comptes municipals, i, per tant, no trenca l’estabilitat pressupostària prevista en el 
pressupost. 
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Segon.  Desestimar la suspensió cautelar i immediata de l’execució de la previsió de 
supressió sol·licitada, atès que l’acord no incorre en cap dels motius de nul·litat de ple 
dret tipificats a l’article 62 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.”  
 
El Sr. Artur Gual  
 
Em permet que abans de la votació, perquè aquests dies que hem estat discutint 
aquest recurs s’ha generat una sèrie de dubtes i hi ha molts regidors que no han estat 
a la Comissió i, especialment, avui hi ha gent... Jo voldria deixar molt clar que el recurs 
del PSC respecte al preu públic del Fakaló i del Campus Esportiu en cap cas fa 
referència ni al preu ni a la bonificació que van aprovar. Nosaltres fem el recurs a la 
utilització de la partida del Pla d’acció social per suportar el dèficit d’aquesta 
bonificació, que no havien previst vostès a l’hora d’efectuar el pressupost municipal i la 
tapen ara amb aquesta partida d’acció social que creiem que no és la partida, no 
s’ajusta al perfil de l’activitat que subvenciona. Gràcies. 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 10 vots a favor (CiU i ERC-
AM), 8 vots en contra (PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita) i 3 vots d’abstenció 
(PP i GIM). Es desestima el recurs i la sol·licitud de suspensió per majoria simple. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies. Bona nit, un altre cop. Molt breument. Bàsicament, nosaltres entenem, 
sobre el recurs presentat pels nostres companys, que es tracta més d’una qüestió 
política, i una qüestió política que no afecta tan directament el nostre Grup i ara ho 
explicaré. 
 
Primer, estem d’acord amb la proposta que ha fet l’Equip de Govern de mirar d’eixugar 
la càrrega financera que suposaven aquestes activitats amb una reducció del 25%. 
Nosaltres estàvem d’acord amb aquesta proposta i, per tant, ja ens anava bé i la 
manera com pagar-la o de com assumir aquest possible dèficit, a nosaltres la veritat és 
que ens donava certament igual, mentre l’assumís l’Ajuntament, ens era igual una 
partida que una altra. 
 
Aquí és on entrava la discussió política i dic que el nostre Grup en queda una mica al 
marge, perquè això ja s’arrossega del pressupost que es aprovar en aquest 
Ajuntament, en què el PSC i ara el PP van decidir donar el suport suficient perquè 
l’Equip de Govern aprovés aquest pressupost i vam pactar una sèrie de qüestions com 
ara fer una partida per Pla d’acció social de 100.000 euros i, bé, doncs, no sé quines 
més coses es van pactar, però, en definitiva, era una cosa aliena a nosaltres. De fet, 
aquell dia, el dia dels pressupostos, ja vam dir: “Compte, que ens estan donant gat per 
llebre”, i potser el que ha passat en aquest cas és això, és a dir, que ells han pactat 
que aquesta partida anirà destinada a una sèrie de qüestions o, com a mínim, tenien el 
suport dels partits que van aconseguir facilitar aquest pressupost, però sembla que no 
va ser així o no es van entendre al seu dia, però bé. 
 
Nosaltres, ja t’ho dic, no entrem en aquesta discussió política, que és molt legítima que 
la tinguin aquells que se’n sentin perjudicats, però no és el nostre cas. El nostre cas, la 
veritat, és que és una iniciativa que valoràvem molt positivament i que certament ens 
era igual des de quina partida es podia treure i, a més, entenem que el Pla d’acció 
social, en què hi ha 100.000 euros, podia, perfectament, acollir aquesta proposta, igual 
que podia haver estat acollida en una altra partida pressupostària, però en aquella no 
ens estranya ni ens provocava cap greuge, ni comptable ni econòmic ni, lògicament, 
polític. Gràcies. 
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El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Bé, nosaltres ens hem abstingut, però cal dir que hem estat fins a l’últim moment 
intentant que hi hagués un consens en aquest tema. Per què? Doncs perquè és un 
tema evidentment polític, no és un tema tècnic. Per al casal del Fakaló i d’estiu, els 
nens tenen una bonificació per ser del Masnou d’un 25%, que ja està bé. D’on surten 
els diners, d’aquí o d’allà? Jo penso que és un tema que s’hauria d’haver arreglat de 
portes cap endins i no de portes cap enfora, que és el que acaba de passar i que 
nosaltres hem intentat evitar. Pensàvem que aquesta discussió no havia d’arribar en 
aquest moment. 
 
Sobre el punt aquest del pacte que s’ha comentat abans, els pactes que vam fer per 
abstenir-nos en els pressupostos, nosaltres fins ara no hem parlat d’aquest tema, ho 
hem deixat per avui, era un tema que no teníem previst per a avui en una intervenció o 
una altra i, bé, farem una mica de memòria i ho posarem en coneixement del públic, 
per a qui no ho sàpiga: nosaltres vam fer una demanda en la modificació, en la 
negociació de pressupostos amb la qual ens vam abstenir d’incrementar la partida de 
Benestar Social en 60.000 euros. 
 
El PSC va fer una altra demanda i va demanar 100.000 en altres coses, cadascú va 
demanar el que li va semblar convenient. Després, a posteriori, hi va haver la creació 
del Consell de Benestar Social, que sembla que té una confusió. Jo la vull aclarir, 
perquè vull aclarir per què vam donar suport a aquests diners i ara vaig al tema de la 
qüestió. A aquest Consell se li va donar suport per tractar temes d’ajuts socials, un 
consell  de gent del poble que conegui les necessitats prioritàries de la gent i pugui fer 
suggeriments, comentaris, observacions, cap on s’han de destinar les partides més 
urgents de més necessitat... Però aquesta partida no queda, en primer lloc, subjecta a 
aquest Consell. El que vull aclarir és que quan nosaltres vam demanar aquesta partida 
va ser per una raó molt senzilla: per donar una mica de suport a les classes mitjanes 
bàsicament, de manera no excloent, principalment del Masnou, que estan patint la crisi 
econòmica. 
 
Classes mitjanes que fins fa un temps treballaven, matrimonis que tenien uns 
ingressos més o menys estables, pagaven la seva hipoteca i ara van més justos, com 
ha passat a molta gent, i vam dir: “Escolta’m, les ajudes tradicionals que es fan des de 
Benestar Social són molt finalistes per a gent que està ja en un seguiment molt baix, ja 
se’ls fan ajudes, però descuidem altres segments d’un nivell que eren, fins a un temps, 
classes mitjanes, que passaven correntment, que arribaven bé a finals de mes i que 
últimament van pitjor, que els pot costar molt arribar a un final de mes, pagar uns 
casals, com pot ser el cas, o altres coses.” Aquesta va ser la nostra aportació en 
aquest tema i ho vull remarcar especialment avui. 
 
El tema que aquests diners s’hagin destinat a la partida aquesta del campus del 
Fakaló, a més, pot semblar millor o pitjor, però, en tot cas, jo penso que és una 
discussió evidentment política i penso que ens hem de posar d’acord en un tema, ja 
que la voluntat és que sigui en benefici del poble i no fer llenya d’això. Amb això què 
vull dir? Doncs penso que tant el Govern com els partits que al seu dia vam donar 
suport amb una idea o amb una altra o amb una finalitat molt similar en el fons, penso 
que és un tema en què hi ha d’haver una transparència, d’ara endavant, molt més 
àmplia, molt més clara, molt més neta, per dir-ho així, hi ha d’haver una major 
implicació, tanta com es vulgui, per destinar aquestes partides, a explicar-ho abans, 
abans, abans i abans, i que després quedi tot molt clar, pactar-les molt ben pactades i 
fer-ne un ús racional i amb la filosofia amb la qual es van fer els acords pels quals 
nosaltres, en el cas nostre, vam abstenir-nos per facilitar el pressupost. Gràcies. 
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El Sr. Francesc Xavier Serra  
 
Sí, moltes gràcies. Nosaltres no podem menys que votar contra la proposta de 
desestimació d’un recurs que intentava esmenar una decisió injusta socialment i a 
totes llums contrària als interessos de les persones amb major necessitat del nostre 
municipi. 
 
Cada euro concedit sense justificació social tan necessitat de necessitat és un euro 
menys, i perdoneu la cruesa, per ajudar a pagar despeses de lloguer o aturar 
desnonaments, per ajudar en situacions alimentàries deficients, per a despeses 
mèdiques fonamentals, per exemple, les farmacèutiques o altres elements de primera 
necessitat local. 
 
Per això volem ressaltar que és una mesura socialment injusta, encara que pugui ser 
legal, per això per a nosaltres no és un debat partidari, sinó un debat sobre la 
sensibilitat social de l’Ajuntament i no és en absolut igual de quina partida surtin els 
diners, perquè les rebaixes indiscriminades en temes en subsidis són doblement 
injustes. Nosaltres no ho volem i no ens conformem a viure en una població on cada 
dia hi ha més gent que remena escombraries per menjar. 
 
Vull dir, a més, que la modificació inicial que va presentar el Govern ja es va fer en la 
mateixa comissió informativa, no en la d’aquest Ple, sinó en l’anterior, sense temps per 
estudiar la proposta, es va fer a la mateixa Comissió Informativa i avui, de nou, el 
Govern ens ha citat, en menys de 24 hores de temps, per poder prendre una decisió 
sobre la qüestió que avui ens presenten. 
 
És clar, s’han adonat que cal una resposta ràpida al recurs presentat pel Grup 
Municipal PSC, que ho va fer des de primers d’aquest mes, perquè el Fakaló ja 
s’acosta. En aquest cas, el temps ha estat just per a tothom, però cal que mantinguin 
un criteri de conciliació entre el que són les seves presses i el que són els drets dels 
grups municipals aquí representats, per exercir la seva tasca i espero, perquè en 
alguns casos no és així, que ho compleixin millor. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot vull començar recordant, i no em cansaré de 
recordar-ho, que nosaltres no qüestionem que l’Ajuntament bonifiqui els usuaris del 
Fakaló i del Campus Esportiu, sempre que aquesta bonificació vagi a càrrec de 
qualsevol altra partida. Tenim més de 20 milions d’euros de pressupost municipal i és 
molt trist que s’hagin d’anar a treure de la partida del Pla d’acció social. 
 
La partida de Pla d’acció social va ser creada per atendre les emergències socials, per 
lluitar contra la pobresa i l’exclusió social, per finalitzar projectes que es derivin del 
Consell Municipal de Benestar Social, fruit del pacte que el PSC va fer amb l’Equip de 
Govern per tal que fes possible l’aprovació del pressupost municipal 2013. 
 
El fet que la despesa no només no ha estat pactada amb nosaltres, sinó que s’ha fet 
en contra de la voluntat del grup que ha aportat aquesta partida al pressupost 
municipal manifesta la falta d’ètica política a l’hora d’administrar un pacte polític. 
 
Això és un avís per a navegants, ja no només per al nostre Grup Municipal, sinó per a 
qualsevol regidor d’aquesta corporació que avui i en el futur hagi de pactar qualsevol 
cosa amb aquest Equip de Govern. 
 
Respecte a la part tècnica del que és el recurs, primer vull dir que hi ha un defecte de 
forma que és clar i evident, que en totes les respostes que m’ha donat no me l’han 
rebatut. Avui parlàvem d’informes jurídics que obligaven a l’Equip de Govern a fer. 
Amb un recurs com el que ha fet el PSC no hi ha ni un informe jurídic. L’informe jurídic 
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el primer que havia de dir és: “Tenen raó els senyors del PSC, perquè hi ha un defecte 
de forma claríssim.” La informació es va aportar es va modificar a la mateixa Comissió 
Informativa.  
 
Nosaltres tenim un reglament municipal que diu que els regidors tenim una setmana 
per poder consultar la documentació que s’aprova en una comissió informativa. És 
veritat que és habitual que hi hagi modificacions en aquest procés, però el que també 
és veritat és que, si hi ha pacte, no hi ha problema; si no hi ha pacte, hi ha un 
reglament. I el reglament és el Reglament orgànic municipal, i allà està claríssim i, com 
que no hem complert, no m’ha de contestar. 
 
Després, anem pel contingut de la partida. La partida és una partida de Serveis 
Socials, la partida SS2311048002, és una partida al capítol 4, de transferències 
corrents, adscrita a Serveis Socials. 
 
Sobre la utilització de la partida, no té res a dir la regidora de Serveis Socials? No té 
res a dir la tècnica de Serveis Socials? Jo no he vist cap informe de cap tècnica 
municipal, cap proposta de la regidora de Serveis Socials sobre una partida que està 
adscrita al seu departament. O és que les partides a Serveis Socials les utilitzen els 
tècnics del senyor Matas? 
 
Avui mateix hem aprovat una proposta d’entrega a la Creu Roja de la mateixa partida. 
Vostès em diuen: “És que aquesta partida, com que és una partida que va ser 
aportada al pressupost municipal a última hora, no està regulada dintre de les bases 
d’execució del pressupost.” 
 
I, per tant, diu l’informe tècnic, jo no faig servir el Pla d’ajuts socials perquè aquesta no 
és una partida d’ajuts socials. De la mateixa partida, avui hem aprovat una subvenció a 
una entitat. No els haurien de fer cap informe tècnic seguint el mateix argumentari que 
ha utilitzat la tècnica, però, en canvi, sí que ha anat a buscar el reglament de les 
subvencions per atorgar a la Creu Roja una subvenció de 8.000 euros de la mateixa 
partida. 
 
Nosaltres entenem que si l’objecte és finançar unes famílies, en aquest Ajuntament 
tenim un reglament de prestacions econòmiques de caràcter social que diu, a l’article 
2: “Ajudes per a activitats extraescolars i de lleure tant al llarg del curs escolar com en 
període de vacances.” Exactament el que se subvencionarà. 
 
Més endavant, aquest mateix article diu: “Aquests tindran caràcter excepcional i quan 
es justifiqui la situació del risc en què es troba el menor.” I aquí el que estem fent és 
fer-ho universal. 
 
El senyor De las Heras comentava que el caràcter de la seva aportació dels 60.000 
euros a l’hora de pactar els pressupostos municipals anava destinada no exactament 
al mateix perfil, sinó a una classe mitjana. Escolti’m és que no sabem quins seran els 
usuaris. Pot ser que hi hagi algun fill d’un milionari i estarà traient recursos d’una 
partida d’acció social. Això és una vergonya. I més tenint en compte la situació 
econòmica que tenim, la situació social. Hi ha gent que passa gana. Hi ha gent que no 
arriba a pagar el lloguer. Hi ha gent que els estan desnonant de casa seva. Res més. 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
Jo vull fer un matís aquí, perquè crec que el PSC primer s’hi va oposar i ara ha matisat 
la seva opinió. 
 
En segon lloc, també vull dir al PSC que els regidors no fan informes tècnics, són els 
funcionaris qui els fan. 
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En el recurs fan constar que no hi ha cap informe preceptiu d’Intervenció. Cal dir que la 
bonificació no produeix cap alteració ni desequilibri pressupostari; per tant, enteníem 
que no calia l’informe esmentat. 
 
Ara, com vostè ha pogut veure, hi ha l’informe de l’Àrea, que justifica que se segueix el 
procediment i que s’ha fet el procediment correcte. I l’informe d’Intervenció considera 
que es compleix amb el text refós de la Llei d’hisendes locals i que no hi ha equilibri 
pressupostari. 
 
Miri, el Govern, amb aquesta iniciativa, l’única cosa que pretén és bonificar 
excepcionalment per la duresa de la situació de la crisi econòmica les famílies 
masnovines que portin els fills a l’esplai. 
 
La situació és prou greu i entenem que les famílies ja tenen prou dificultats i retallades, 
i creiem que molta gent podia desistir de portar-hi els fills perquè el preu no l’hem 
tocat, el preu s’ajusta al cost del servei, aproximadament. Aleshores, enteníem que, 
bé, podíem donar un petit respir a les famílies i creiem des del Govern que les famílies 
que porten els fills al Fakaló no són de la jet set, ja que aquests porten els fills a llocs 
més elitistes. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, vull dir, home, els informes tècnics els fan els 
tècnics, però és que aquesta partida de Serveis Socials no hi ha ni l’informe tècnic de 
la tècnica ni una proposta de la regidora de Serveis Socials. Vull dir que les propostes 
les fan els tècnics d’Esports i de Joventut, i els informes i les propostes les fan els 
regidors d’Esports i de Joventut, mentre que la partida és de Serveis Socials, primera. 
 
Segona. Home, m’agrada que em respongui vostè, que és el regidor de Finances. No 
em digui que la millor praxi del món és utilitzar una despesa per pagar un nou ingrés, 
això és manipular el pressupost, eh, lleig, lleig. 
 
I si volen fer una modificació, posin-la en el pressupost i, si no la tenen al pressupost, 
tenen 50.000 partides. Si no, per què ens escarrassem a fer un pressupost, si després 
utilitzem les partides com ens sembla més convenient? 
 
I sobre la bonificació a les famílies, perquè hi ha molta gent que ho està passant 
malament i són ajudes que necessiten totes les famílies, totalment d’acord amb vostè, 
jo estic d’acord amb la bonificació. Si em sembla perfecte que es bonifiquin, el que 
passa és que hi ha 50.000 partides per treure aquests dèficits, no ha de ser del Pla 
d’acció social. Nosaltres el que reclamem és la no-utilització de la partida del Pla 
d’acció social per tapar un dèficit d’una bonificació que no havien previst. Res més. 
 

11) Control dels òrgans de Govern municipals  
a) Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i  les preguntes de la 

sessió anterior 
 

El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies, senyor alcalde. És per contestar al senyor Federico de las Heras. Al passat 
Ple feia referència al cos del GEAS de la Guàrdia Civil, a les inspeccions del club de 
submarisme. Sobre aquest aspecte, vostè preguntava i volia saber si l’Ajuntament feia 
actuacions, si supervisava i coneixia les activitats que s’estan fent dintre de l’entitat 
d’activitats subaquàtiques i si hi havia irregularitats o no. Diria que s’està fent la 
supervisió com correspon a l’Ajuntament en aquestes i en altres activitats pròpies de 
les entitats. 
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Referent a aquest tema, vull dir-li que, amb aquesta entitat en concret, fa tres anys que 
no hi ha un contacte directe, un contacte assidu. Antigament hi havia hagut més 
contactes, perquè llogaven carrers de la piscina per fer-hi cursets i darrerament no 
s’estan produint. No tenim cap altra entitat esportiva registrada que es dediqui a 
esports subaquàtics. 
 
D’altra banda, les feines de les regidories són sempre feines d’actuació, sempre estan 
basades en proporció al que es demani a l’Ajuntament i als usos que es realitzen de 
les instal·lacions municipals. També vull recordar, com vostè sap, que del tema de 
l’espai de les activitats d’aquestes entitats subaquàtiques, com que és espai 
maritimoterrestre, doncs ja no és competència de l’Ajuntament, sinó que és un tema, 
en aquest cas, de la supervisió de la Guàrdia Civil. 
 
D’altra banda, per contestar al senyor Màxim Fàbregas, hi havia tres preguntes 
pendents, si no vaig errat. La veritat és que potser dues sí que les hi podria haver 
passat abans, però n’hi havia una que em deia que em passava unes fotografies, però 
fins ahir no les vaig tenir, i anava en el paquet, ho tinc tot junt, i per això no li vaig 
passar tampoc les altres. 
 
Vostè feia referència, en la primera, al tema de la concessió del servei de temporada 
de la platja del Masnou. Deia que “a dia d’avui —referint-se al Ple del dia 13 d’abril—, 
sense que s’hagi iniciat la instal·lació de les guinguetes. Pel que sabem, ja s’està 
contractant el nou model de guingueta, que redueix l’espai de treball i, per tant, 
dificulta el moviment intern. Volia saber quins són els motius del retard en l’inici del 
servei que perjudica els adjudicataris i els usuaris. Conèixer quines han estat les 
propostes dels adjudicataris. Demanem al Govern que, dins la legalitat, sigui flexible 
davant les propostes dels adjudicataris que puguin comportar uns millors resultats per 
a l’explotació, un augment en la contractació de llocs de treball, i una millor atenció i un 
millor servei per als usuaris.”  
 
Li ho responc. En aquesta licitació es contemplava un nou model de guingueta i, dins 
d’unes directrius especificades al plec, es podia optar per diverses opcions a l’hora 
d’escollir-lo. Des que es va adjudicar el servei de temporada, els adjudicataris han 
estat amb converses amb diversos fabricants per tal d’obtenir propostes i 
pressupostos, i també amb l’Ajuntament, que ha supervisat les propostes presentades. 
Immediatament després que els adjudicataris haguessin presentat les propostes a 
l’Ajuntament, amb tots els adjudicataris menys el de l’àrea de servei número 1, que va 
presentar la proposta el divendres 5 d’abril, es va fer una reunió per acabar d’aclarir 
alguns conceptes, especialment pel que fa al magatzem i a la disposició de la passera 
d’accés a les àrees de serveis. Això va ser el dimecres 10 d’abril. Van presentar les 
propostes corregides: les àrees de serveis 2 i 4, el divendres 12 d’abril; les àrees de 
serveis 3 i 5, el dilluns 15 d’abril. 
 
Immediatament es va donar el vistiplau per tal que els adjudicataris poguessin 
començar a muntar. Això va ser el dijous 18 d’abril. L’adjudicatari de les àrees de 
serveis 2 i 4 va començar a muntar el 19 d’abril; el de l’àrea 3, el 30 d’abril, i el de 
l’àrea 5, el 2 de maig. 
 
L’àrea de servei 6 actualment no es pot muntar a causa de la degradació que va patir 
la platja durant els temporals de mar. I l’àrea de servei 1 ha presentat la documentació 
en data 20 d’abril i ja s’ha valorat positivament. Aquesta setmana se li ha donat el 
vistiplau perquè pugui començar la instal·lació quan vulgui.  
 
El nou model té les mides màximes que permet la normativa vigent de costes, que són 
de 20 m2 per a les guinguetes i 100 m2 de terrassa. La forma actual —es podia optar 
per rectangular o quadrada— optimitza l’espai millor que el model anterior, que era 
hexagonal i en la majoria dels casos feia que quedessin angles morts. En aquests 20 
m2 de guingueta s’hi ha d’incloure tot el necessari per al funcionament de la guingueta. 
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Els serveis que poden realitzar són els mateixos que s’oferien en temporades 
anteriors. 
 
D’altra banda, també cal comentar, davant la seva petició de la flexibilització dins la 
legalitat, que així hem actuat. Entenem que hi ha un nou model de guingueta i, en ser 
el primer cop que s’instal·la, entenem que pot ocasionar necessitats que no s’havien 
previst. Així hem actuat, per exemple, en el tema de la potència elèctrica de les àrees. 
 
També, per acabar amb aquesta pregunta, vull comentar-li que hem mantingut 
reunions amb ells, qualsevol tema que pugui anar sorgint els el comentem per tal de 
poder donar una solució adequada a les seves necessitats. 
 
D’altra banda, una altra pregunta. Vostè feia referència que està a punt d’iniciar-se la 
temporada de platja, molta gent torna a caminar pel passeig Marítim i crida l’atenció 
l’estat d’abandonament, deia vostè, de les instal·lacions destinades a activitats físiques 
situades al passeig, trencades, pintades i brutes. En aquest sentit, li responc que sóc 
conscient d’aquest estat de les instal·lacions de les activitats físiques de la platja i, com 
vostè també sap, el principal motiu és l’incivisme. 
 
Recordi que mesos enrere ens preguntava pels grafits dins del poble i això és una part 
més de la poca sensibilitat que el mobiliari urbà significa per a alguns. Hi ha treballs 
que ja s’han realitzat de neteja de les pintades i hi ha reposicions del mobiliari que 
trigaran encara una mica. No obstant això, per fer-nos-en una idea, la reposició del 
mobiliari i la reparació està al voltant d’uns 1.500 euros, similar a la despesa que es va 
dur a terme els anys 2009 i 2010. Aquell any, al cap d’un mes i mig, més del 50% ja 
tornaven a estar guixats i trencats. Esperem i desitgem que puguem trencar aquesta 
estadística. 
 
Tercera pregunta que tinc pendent. Vostè feia referència, senyor Màxim, al tema de la 
jardineria. Vostè deia: “Tinc un seguit de fotografies, que enviaré al regidor de 
Manteniment, que mostren l’estat de deixadesa de la jardineria (per dir-ho d’alguna 
manera), de diferents espais lliures del Masnou.” Especialment feia referència a 
l’aparcament situat al carrer d’Amateu I, on s’alternen zones que semblen boscos (per 
manca de poda o desbrossat) i també feia referència vostè al passeig de Prat de la 
Riba cantonada esquerra amb Dr. Agell, on la vegetació privava de visibilitat els 
vehicles. “Hi ha un aspecte més de l’N-II, demanem al Govern un informe sobre el pla 
de treball.” Vaig contestant, vostè feia aquestes preguntes. 
 
El primer, deia: “Demanem al Govern un informe sobre el pla de treball de l’actual 
empresa adjudicatària de jardineria.” Vull comentar-li que el pla de treball es regeix per 
les pautes que va marcar l’Ajuntament en els plecs de condicions tècniques i les 
propostes presentades en la documentació del sobre C que va entregar l’empresa i 
que li facilitarem per a la seva consulta. 
 
S’ha de tenir present que el pla de treball que va confeccionar el Departament de Medi 
Ambient i Paisatge, inclòs dins del plec de prescripcions tècniques, aprovat al Ple 
municipal el mes de febrer del 2012, per quadrar els treballs es va tenir en compte que 
no es disposava del nombre òptim de jardiners que corresponen per superfície de 
verd: un jardiner per hectàrea superfície verda. Actualment, el servei disposa de 8 
jardiners per superfície verda del municipi, que són 11 hectàrees, és a dir, mancarien 3 
jardiners per al desenvolupament correcte de la planificació dels treballs. 
 
Hem de tenir present que, com més gran és la superfície, com és el cas dels espais 
verds del Masnou, menys rendiment de treball es treu, per temps de reparació de 
treball i desplaçament. 
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Referent a la segona pregunta que vostè feia, hi ha mecanismes de control que 
l’Ajuntament ha establert per controlar que l’empresa compleix el plec del servei, i vull 
comentar-li que amb el nou contracte de servei de manteniment i neteja de parcs, 
jardins, parterres, jardineres i talussos, així com els tractaments fitosanitaris de la 
platja del Masnou, es va decidir incorporar el control de qualitat d’aquests espais 
mitjançant inspeccions del personal tècnic de l’Ajuntament. És la tècnica auxiliar de 
Paisatge qui està realitzant aquestes inspeccions. 
 
Tal com es detalla als plecs tècnics del concurs de manteniment d’espais verds, 
l’objectiu principal del control de qualitat és avaluar el compliment del contracte i la 
correcta execució de tasques de jardineria del municipi del Masnou amb la finalitat 
d’eliminar o neutralitzar aquelles constàncies que puguin influir en el desenvolupament 
òptim i ple del servei. 
 
El procediment que realitzen és que, mensualment, l’equip tècnic de l’Ajuntament 
selecciona aleatòriament un nombre de zones i hi realitza una avaluació de qualitat. 
Els paràmetres estan descrits a l’annex del plec de condicions tècniques de tots els 
aspectes que entren dins del contracte de servei. 
 
En aquestes inspeccions de control de qualitat, el Departament de Medi Ambient i 
Paisatge té present que, si es donés el cas que l’avaluació total mensual del servei fos 
inferior a quatre o que, durant tres mesos seguits, la puntuació fos entre 4 i 7, es faria 
un requeriment a l’empresa perquè, en un termini màxim de 15 dies, corregís les 
mancances o deficiències que han portat al servei a no superar el control de qualitat. 
Tot i que l’empresa pot tenir una puntuació òptima en el conjunt dels paràmetres i 
parcs inspeccionats, mensualment s’informa l’empresa adjudicatària d’aquelles 
mancances que s’hagin pogut observar a part dels controls rutinaris. Durant els 
primers mesos del contracte s’ha inspeccionat l’empresa adjudicatària i se li ha 
demanat que aportés totes els eines i vehicles eren requisits mínims per complir el 
servei i, si s’ha donat el cas d’incompliment de contracte, se’ls ha fet arribar un ofici 
reclamant la correcció de la falta. A més, també s’ha fet el seguiment de tots aquells 
aspectes detallats al plec de condicions tècniques, comunicats amb l’empresa, 
vestuari, gestió d’incidències i millores. 
 
La tercera pregunta que vostè em feia, demanava al Govern que donés instruccions 
per solucionar les mancances abans esmentades, començant per aquelles que podien 
afectar la seguretat dels veïns i les veïnes. Vull comentar-li que, referent a la poda 
arbustiva de l’N-II, es va donar l’avís de necessitat d’esporgar aquesta massa 
arbustiva l’11 d’abril passat i l’empresa va programar aquests treballs per a la setmana 
del 15, tal com vostè va comentar quan vam estar a la sessió del Ple. 
 
Com es pot observar, els treballs ja estan realitzats. Per a més informació sobre el 
manteniment i la neteja d’aquests espais, li comento: la freqüència de manteniment és 
d’una esporga forta a l’any, coincidint amb l’esporga de l’arbrat de l’N-II per minimitzar 
riscos i, si fos necessària, una segona esporga a la primavera. Pel que fa a la 
freqüència de la neteja, seria als matins, els dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i 
diumenges, i les tardes de dimarts i dijous. 
 
Referent a les fotografies que vostè m’ha enviat, que són d’Amadeu I i de l’N-II, Camí 
Ral, vull comentar-li que, a la zona d’Amadeu I, es va poder netejar dins la 
programació que tenim i Manteniment va arranjar l’escala trencada que hi havia 
d’accés al pàrquing d’Amadeu I. Sobre l’N-II, ja ha pogut veure treballat en tot el tram. 
Queda pendent tant a Amadeu I com a la zona del Camí Ral la plantada d’arbustiva. 
 
Vull comentar-li també que l’espai més destacat, on hi ha més actuació i on més es pot 
veure el resultat de jardineria i que no ha comentat vostè és potser l’espai de la Nimfa, 
on es veu un canvi substancial que l’empresa de jardineria està realitzant al Masnou.  
Crec que no tinc més preguntes pendents per respondre. 
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La Sra. Noemí Condeminas  
 
Només una cosa: que el senyor Serra em va dir que es donava per contestat, però 
volia una ampliació i a mi se m’ha oblidat abans d’entrar de donar-la-hi. Si ho vol, la hi 
llegeixo, si ho vol n’hi faig entrega, perquè ja prou llarg anem fent el Ple, no? Gràcies. 
 

b) Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de G overn 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Una qüestió: hem sabut que l’Ajuntament d’Alella s’ha 
interessat pel projecte de la Casa del Marquès, allò de la promoció d’empreses. Bé, 
encara caldria definir-ne alguns aspectes, però ens agradaria saber quin tipus de 
col·laboració voldria realitzar amb nosaltres i, bé, quina és la visió que té l’Ajuntament 
finalment d’aquell espai, quan s’inauguri a finals d’any o principis de l’any que ve, i 
quines serien les possibilitats de col·laboració i, sobretot, quin rendiment econòmic 
podria treure’n l’Ajuntament a l’hora de compartir despeses, cosa que podria ser 
interessant, ja que potser l’abast del projecte sobrepassa el municipi del Masnou i, per 
tant, ajudes exteriors podrien ser benvingudes. Doncs bé, que ens expliqués una mica 
en què podria consistir aquesta col·laboració, si és que hi ha, doncs, pinzellades sobre 
què podria ser o si de moment és només una intenció política.  
 
Quant al Dia de la Gent Gran, bé, és només un suggeriment, perquè ens han arribat 
algunes queixes a l’hora de fer el repartiment de les entrades. Jo entenc que el lloc on 
s’havia de representar era relativament limitat i que, atès l’espectacle que s’havia de 
produir, era millor saber exactament qui hi aniria i qui no hi aniria, perquè, lògicament, 
no es poden veure butaques buides ni que hi hagi un excés d’aforament, però sí que 
és veritat que el fet que la gent hagués de trucar per confirmar que hi volia anar i 
hagués d’anar a buscar les entrades personalment o bé amb autorització —tenint en 
compte que estem parlant de gent gran, que alguns tenen dificultats de mobilitat, ja no 
només física, sinó també material, perquè no tenen cotxe o perquè ja no estan 
capacitats per agafar transport públic o taxis— dificultava la feina d’aquesta gent gran, 
que havien d’anar-les a buscar a la seu de l’Ajuntament, on, lògicament, és difícil 
aparcar, que també de tots és conegut això, per fer un tràmit de cinc minuts i, per tant, 
en el cas que —jo ho entenc— s’hagin de controlar d’alguna manera les entrades —ho 
entenc perfectament—, en el cas que en el futur haguessin de repetir espectacles del 
Dia de la Gent Gran o altres espectacles, suggeriria que es poguessin ubicar punts de 
repartiment de les entrades en altres llocs, que no només fos a l’Ajuntament, sinó en 
punts repartits pel poble (a la Policia, a l’església de Maricel a la zona alta del Masnou, 
al Centre Obert de Maricel...), és a dir, en determinats punts del municipi, de manera 
que fos possible que la gent gran s’hi pogués desplaçar i no hagués de dependre de 
familiars, fills, néts... Segurament això facilitaria aquesta tasca. És un suggeriment, per 
si torna, aquesta regidoria o una altra, a dissenyar aquest tipus d’espectacles, que es 
puguin tenir en compte aquests suggeriments. 
 
I, una qüestió, en relació amb la Mobilitat al carrer de Sant Jordi, Mare de Déu del 
Pilar. Quan véns per Mare de Déu del Pilar, et trobes al carrer de Sant Jordi un senyal 
de prohibit entrar. És un carrer de direcció única, però està prohibit entrar-hi i prohibit 
estacionar-hi. Entenc que aquest senyal deu sobrar, el de prohibit estacionar-hi, 
perquè si ja no pots entrar-hi, lògicament, no caldrà estacionar-hi, ja no només per un 
estalvi de plaques de senyalització vertical, sinó que a més pot provocar errades, ja 
que algun usuari amb vehicle pot no veure el de prohibit passar i sí el de prohibit 
estacionar i entrar en aquell carrer, lògicament, pensant que si està prohibit estacionar-
hi significa que s’hi pot circular i el que ha de tenir clar és que no té possibilitat 
d’entrar-hi. Sobra, jo crec que sobra, però, bé, és una qüestió més tècnica de Mobilitat 
de la qual ja em donarà la resposta, però és que, a més, és un carril d’una única 
direcció i un sol carril i, per tant, també seria molt difícil poder-hi estacionar. El nostre 
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Grup l’ha detectat, però el que farem serà un recull més ampli d’algunes de les 
senyalitzacions del poble que potser creiem que estan desfasades o superades per 
canvis de direccions i que, lògicament, doncs no han estat revisades encara i ja les 
aportarem o les enviarem per correu electrònic perquè es puguin repassar, perquè 
crec que una millora en la mobilitat podria suposar l’eficiència a l’hora de posar aquest 
tipus de cartells o de senyals. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Tenia més preguntes, però el senyor Matas me n’ha 
matades dues de cop. Ell les ha anat contestant i ja em dono per contestat, perquè ja 
venien dins de les respostes que estava llegint abans o una part important. 
 
Després tenia una pregunta per fer. És respecte al fet que no he rebut —tampoc no ho 
vaig demanar formalment— però no he rebut resposta... Al Ple del 18 d’abril, vaig 
demanar..., bé, sobre una carta que va fer la presidenta del Casino del Masnou, ho 
llegeixo, que deia que estaven una mica dolguts per una sèrie d’actuacions que havia 
fet l’Ajuntament d’inversions com el Casinet i d’altres. Vaig demanar quina era l’opinió 
de l’Ajuntament respecte a aquest posicionament de la presidenta del Casino del 
Masnou, que entenc que parlava en nom del Casino, i d’aquest tema no se n’ha parlat. 
M’agradaria, doncs, almenys conèixer quina és l’actuació o què ha fet l’Ajuntament 
respecte a aquest punt. 
 
D’altra banda, al Ple del 21 de març, vaig fer un suggeriment potser incòmode o fora 
de temps, però jo penso que val la pena tenir-lo present. Vaig demanar, quan es 
parlava de Vallmora, al seu moment vaig dir: “Escolta’m, per què no plantegem un 
projecte a Vallmora?” Ja està molt avançat el projecte, o sigui, és difícil plantejar-ho 
ara, però sempre es pot tenir present per a futures actuacions o les que dins de 
Vallmora, quan es faci, ho permetin, de manera que el poble del Masnou, de manera 
democràtica, de manera participativa —de la qual cosa tant es parla i, realment, a 
vegades tampoc no es fa— pugui opinar sobre projectes d’aquesta envergadura. Jo sé 
que la pregunta és incòmoda, però és que nosaltres la portàvem exactament en el 
nostre programa electoral, el programa que vam fer, i vam presentar aquesta pregunta, 
o sigui, aquest plantejament, que era demanar que Vallmora pogués ser un parc en la 
mesura del possible consensuat amb la majoria dels ciutadans. Si per l’estat del 
projecte ja no és possible, m’agradaria saber si l’Ajuntament, si el Govern té previst per 
a futurs projectes o futures actuacions o d’altres comptar amb consensos populars. No 
dic que es facin consultes cada mes, perquè no és viable, però quan hi hagi un gran 
tema, penso que val la pena remenar una mica la consciència del poble i que la gent 
també hi digui la seva quan s’hagin de fer actuacions que han de durar molts i molts 
anys. 
 
Després, volia fer una pregunta respecte de la Fira Comercial, vist que aquí en tenim 
representants, per saber com ha anat, una mica una valoració de com han anat els 
estands, què n’han dit els botiguers o la gent que hi havia. Vaig anar-hi a fer una 
passejada, vaig consumir, vaig fer una mica de despesa, com tocava. Dic: “Aquí hem 
de gastar una mica de calés, aquí, dins del poble”, i, bé, vaig anar-hi en un moment en 
què hi havia força animació, s’hi feien unes actuacions de ball i de veritat que hi havia 
molta animació. Era per veure’n una mica la valoració global, si en disposen. I una 
pregunta tècnica: per què les parades miraven cap al mar i no cap a la carretera? 
Potser és un tema, no ho sé, potser és un tema tècnic de logística, però jo penso que 
hauria estat més encertat, no ho sé, que miressin cap a la carretera que no pas cap al 
mar. Ho vaig comentar amb algun altre regidor que hi havia per allà fent una volta i tots 
dos ens vam fer la mateixa pregunta. Dic, bé, potser no sóc jo sol. Era per això. 
 
Després, un últim tema, una última pregunta. Nosaltres no vam participar —bé, com a 
grup sí que hi érem, però nosaltres, físicament, els regidors que avui representem el 
PP del Masnou, no hi érem— quan es van licitar els lloguers, crec, de l’INCASÒL, 
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aquí, al Masnou. Crec que els contractes de lloguer deuen estar molt propers al 
venciment i són contractes de lloguer socials i, bé, volíem saber, primer, en quin estat 
estan; després, si ja es compleix el termini del seu venciment o és proper el venciment, 
quina postura adoptaran, si tornaran a sortir novament ocupats, i per quan tenen 
previst que surtin i si van amb bases. No ho sé, jo no vaig ser-hi l’última vegada. 
M’interessaria una mica saber l’estat de com està actualment aquest tema, perquè 
penso que és un tema d’interès per al municipi i ja s’hi ha de començar a pensar. 
Gràcies. 
 
La Sra. Carmen Martínez  
 
Ens hem assabentat que el col·lectiu de taxistes ha fet una petició quant a la ubicació 
o per reubicar-se, com per exemple a l’estació del Masnou. Tècnicament no sabem si 
es pot fer o no. Per tant, vostès m’ho contestaran. I també a la part d’Ocata. Jo no sé 
exactament, tècnicament, ho repeteixo, on es poden col·locar, però sí que és cert que 
ho estan intentant, perquè, al lloc on són ara, els usuaris fins i tot també ho reclamen, 
estan molt amagats i, quan véns del tren, els taxis on són? Vull dir, no ho sé, ho 
repeteixo, si tècnicament es pot fer, però pregunto quines accions s’estan prenent per 
a la petició que ha fet aquest col·lectiu de taxistes. Gràcies. 
 
I, després, reiteradament, el senyor Matas em matarà perquè pregunto: quin temps 
tenen i cada quan passen per tot Santa Madrona, al final, i en aquest cas Kennedy, a 
dalt de tot, els serveis de la neteja, perquè, en fi, hem deixat dos de senyals i fa quinze 
o vint dies que no hi passa ningú. Pregunto quan passen per allà, perquè no sé el que 
passa que a Santa Madrona, al final, no es recorden de nosaltres, així de clar! 
 
Després, també voldria fer un manifest i felicitar tots els nens de les escoles de sisè 
que van ser aquí al Consell Municipal dels Infants que van estar molt encertats 
almenys en aquest sentit per la nostra prioritat que van consensuar això mateix: 
papereres, contenidors, excrements dels gossos, etcètera, i va ser la prioritat per a 
ells. Jo em sumo o ens sumem a aquesta prioritat. Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas   
 
Sí, avui poquetes preguntes. 
 
La primera diu el següent: El número 37 de la revista Pànxing Maresme va publicar, a 
les pàgines centrals, un reportatge titulat “El Masnou, la vila marinera per excel·lència”. 
El reportatge, que fa un breu repàs de la tradició marinera del Masnou i aprofita per 
ressaltar altres excel·lències del nostre municipi, conté un seguit d’inexactituds i, a 
més, té greus mancances. Pel que fa a les inexactituds, per dir-ho de manera suau,  el 
reportatge parla, per exemple, d’un municipi que està construint un eix blau-verd, que 
permet caminar des del mar fins al parc de Vallmora, i també esmenta les guinguetes 
de la platja, en ressalta l’oferta de monòlegs, música en directe, etcètera.  
 
Tenint en compte que els textos, tal com consta a la revista, són de l’Ajuntament del 
Masnou, les preguntes que se’ns acudeixen llegint aquesta part del reportatge són les 
següents:  
 

• Quines són les actuacions que ha endegat el Govern municipal actual que 
permeten afirmar, tal com es fa en el reportatge, que s’està construint l’eix blau-
verd?    

 
• Si es volia parlar del parc de Vallmora, no hauria estat més adient haver parlat del 

“futur” parc de Vallmora? Ens imaginem possiblement la sorpresa dels nostres 
vilatans que, atrets pel reportatge, després de caminar des del mar per un eix 
inexistent, arriben al parc de Vallmora i descobreixen que, ara per ara, no és més 
que una extensió de més de 5 hectàrees totalment erma i abandonada. 
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• Com podem fer ostentació de l’oferta cultural de les guinguetes a la vegada que 

es posen tants obstacles per al desenvolupament de les seves activitats? En 
aquest sentit, també ens imaginem la sorpresa d’aquests possibles visitants quan, 
després de la decepció soferta en veure el parc de Vallmora, decideixin refrescar-
se i, refent el camí, s’adrecin des del parc de Vallmora fins a la platja, amb la 
intenció de relaxar-se a les guinguetes, gaudint dels monòlegs i la música en 
directe, i descobreixin que cap no ha iniciat les activitats a hores d’ara i que 
algunes no han completat ni les seves instal·lacions i, a més, s’han de barallar 
amb altres clients per intentar trobar lloc en alguna de les poques cadires que 
caben en els 100 m2 de terrassa als quals el govern actual ha restringit l’ocupació 
amb taules i cadires. 

 
Quant a les mancances, tothom qui llegeixi el reportatge i no conegui el Masnou tindrà 
la sensació que només té platja, Casino, port esportiu i barri antic. Cap ni una 
referència a altres espais importants del nostre municipi com els barris del Masnou Alt i 
d’Ocata, l’Eixample, Bellresguard, etcètera. I tampoc cap altra referència a les entitats 
associatives del Masnou ni als principals equipaments ni a l’oferta cultural del nostre 
municipi al cap de l’any. 
 
Preguntem al Govern quines són les raons d’aquestes omissions i li demanem que les 
esmeni. Demanem la publicació d’un nou publireportatge que incorpori totes aquestes 
informacions. Finalment, també voldríem saber si la publicació d’aquest reportatge ha 
comportat alguna despesa econòmica per a l’Ajuntament del Masnou. 
 
La segona diu el següent: Al mes de desembre, i atesa la petició d’un veí del municipi, 
el nostre Grup va realitzar un seguit de preguntes i demandes en relació amb els guals 
irregulars existents al nostre municipi. 
 
En la resposta, el regidor d’Urbanisme, el senyor Eduard Garcia, ens informava que:  
 
“...el servei d'inspecció urbanística municipal va procedir a inspeccionar les zones 
denunciades posteriorment, es va requerir als titulars dels immobles perquè 
donessin compliment a les prescripcions recollides en l'Ordenança municipal 
reguladora dels guals...” 
 
Voldríem un informe detallat dels requeriments realitzats als quals fa esment la 
resposta així com de la resposta obtinguda dels titulars als quals es van adreçar 
aquests requeriments. 
 
El mateix regidor afirmava que “...havent pogut comprovar les irregularitats existents 
en el compliment de la normativa, l'Equip de Govern té la intenció d'iniciar els 
treballs adients per fer una inspecció de la situació en la qual es troben els guals al 
nostre municipi i procedir-ne a la regularització”. I deia també que: “Des del servei 
d'inspecció urbanística, i conjuntament amb el Departament de Rendes d'aquest 
Ajuntament, s'iniciaran els treballs d'inspecció i s'espera que en un breu termini de 
temps es pugui regularitzar la situació dels guals al Masnou.” 
 
Atès que han transcorregut més de quatre mesos des de la resposta i que, per al 
nostre Grup, aquest temps és quelcom més que un termini breu, preguntem al 
Govern quins són els treballs que s’han realitzat per regularitzar la situació dels 
guals al Masnou i quins són els resultats obtinguts. 
 
Finalment, el regidor ens comunicava que es procediria a la revisió de l'Ordenança 
municipal aprovada l'any 2007, a l’efecte de veure si hauria de ser modificada per 
aconseguir regularitzar definitivament els guals del municipi. Per això preguntem si en 
aquests quatre mesos han tingut temps suficient per revisar l’Ordenança i, si és així, a 
quines conclusions han arribat. 
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La tercera està relacionada amb les guinguetes de la platja. La modifico en part perquè 
el regidor m’ha contestat una pregunta que fins a dia d’avui no m’havia contestat, però 
insisteixo en el que plantejava el mes passat, i aclareixo, per si el públic assistent no 
ho sap, que el nostre Grup Municipal va votar en contra dels plecs perquè enteníem 
que no responien a les necessitats del municipi ni a les dels adjudicataris. 
 
Hem tingut coneixement que, a banda de la limitació en l’espai que poden ocupar, 
també se’ls està limitant la potència elèctrica que se’ls facilita, amb la qual cosa de res 
no serveix autoritzar que puguin fer servir planxes elèctriques si la potència que se’ls 
facilita no els en permet l’ús. Potser hauria estat més adient, al segle XXI, autoritzar-
los a fer fogueres a la platja i almenys podrien oferir un servei de barbacoes.   
 
De la resposta que vostè ens ha donat, podríem deduir que existeix un idil·li recent 
entre la Regidoria i els adjudicataris, i les notícies que nosaltres tenim justament van 
per un altre camí; ara bé, si aquest idil·li es confirma, nosaltres els felicitem.  
 
Insistim en la nostra demanda del mes passat perquè no ens han convençut les seves 
explicacions en el sentit que els veïns i veïnes del Masnou usuaris de les guinguetes, 
que són molts, es mereixen un bon servei i una bona oferta lúdica i cultural i, en aquest 
sentit, demanem al Govern que no s’amagui darrere de la Llei de costes i de la 
Generalitat de Catalunya i que, dins la legalitat, hi insisteixo, com feia l’any passat, 
doni el màxim de facilitats perquè els adjudicataris puguin donar un bon servei als 
clients, al poble del Masnou, la qual cosa comportarà uns millors resultats per a 
l’explotació. No oblidem que el canvi de model de guingueta, al qual el regidor feia 
esment abans els ha originat una despesa superior als 60.000 euros i que paguen a 
l’Ajuntament una quota anual d’entre 20.000 i 25.000 euros. Recordem, a més, que un 
augment de les facilitats per a aquestes guinguetes comportaria un augment en la 
contractació de llocs de treball i, sobretot, un augment i una millor atenció en els 
serveis als usuaris. 
 
Demanem al Govern que valori la possibilitat, tal com s’ha fet en altres casos, sense 
anar més lluny en el cas de Ca n’Humet, de convocar una reunió conjunta entre 
adjudicataris i consistori, per conèixer de primera mà les seves demandes i intentar 
trobar-hi la millor solució. 
 
I l’última diu el següent: tenim notícia que al Masnou s’ha constituït una secció de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i que ha mantingut contactes amb el Govern 
municipal. Demanem al Govern que els reconegui com a interlocutors en temes 
d’habitatge, conjuntament amb les entitats socials que tenen entre els seus objectius 
atendre les necessitats de les persones del Masnou afectades per la problemàtica dels 
desnonaments i els grups municipals, i que els faciliti la informació que li ha sol·licitat 
des de fa uns mesos, així com que ens en faci arribar una còpia. 
 
Així mateix, demanem al Govern que convoqui tots els grups municipals per tal de 
treballar possibles estratègies destinades a disminuir, en la mesura del possible, els 
efectes que la crisi econòmica actual està provocant entre algunes de les famílies del 
Masnou en relació amb l’habitatge. Gràcies. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Primer, vull dir que he rebut la resposta a la 
pregunta que havia fet al Ple anterior respecte a la contractació al Consell Comarcal 
per a la revisió dels plans d’emergència. Vull fer un doble agraïment, vull dir, perquè he 
rebut la resposta i perquè el regidor no l’ha llegida i, per tant, no ens ha fet estirar més 
el Ple. 
 



42 
 

Sí que voldria destacar de la resposta que ha estat gairebé una obligació haver de 
contractar el Consell Comarcal pel fet que no tenim tècnic d’emergències, que és una 
vacant fonamental en aquest tema. Llavors, jo, lligant la resposta, voldria recordar que 
ja vam preguntar el 21 de setembre del 2011 a la senyora Folch sobre les vacants de 
sergent i de tècnic d’emergències, i ja ens va respondre dient que la prioritat en aquell 
moment de Recursos Humans era fer un organigrama estable, clar i que, en funció de 
les necessitats reals, fos assumible.  
 
Nosaltres voldríem saber si, a aquestes altures, ja ha transcorregut el temps, aquesta 
regidora ja ha disposat de temps suficient, si té ja les premisses adients i si està 
actuant o actuarà en conseqüència. Ens agradaria que ens informés respecte a les 
vacants de tècnic d’emergència i de sergent. 
 
Voldria fer una estirada d’orelles a l’Ajuntament, suau, però estirada d’orelles. El 18 
d’abril passat vam poder llegir que el senyor alcalde, acompanyat de regidors de 
l’Equip de Govern, havia rebut de mans del bisbe emèrit d’Ayaviri, el senyor Joan 
Godayol, la medalla de la ciutat que la municipalitat provincial de San Ramón de 
Juliaca del Perú havia adjudicat a l’Ajuntament del Masnou com a mostra d’agraïment 
per la seva aportació i solidaritat, fet del qual ens enorgullim. El petit retret és perquè, 
segurament involuntàriament, no van caure en la necessitat de convidar el que havia 
estat l’alcalde anterior, com a mínim, ni el regidor de Solidaritat i Cooperació, tenint en 
compte que es tractava d’una decisió presa en l’anterior consistori, decisió a la qual, a 
més a més, casualment, cap dels grups que governen avui no havia donat suport en el 
pressupost municipal. 
 
Entenem que ha estat una cosa involuntària, però el que sí que sorprèn és que, 
després, la notícia que ha sortit publicada a la pàgina web i a El Masnou Viu tampoc 
no fa cap referència a l’origen d’aquesta subvenció, o no m’ho ha semblat a mi. 
Llavors, en tot cas, el que sí que demanaria és què és rectifiqués i es fes, si més no, 
esment a aquest tema. 
 
I, després, tinc una observació sobrevinguda, les xarxes socials és el que tenen: ha 
arribat una queixa de membres actius de la plataforma de la candidatura que sembla 
que aquest diumenge tenen un acte doncs, aquestes dues persones, diumenge 
presenten la seva candidatura i sembla que d’alguna manera han estat retirats els 
cartells de la publicitat i han estat retirats per propaganda institucional de l’Ajuntament 
del Masnou, això és el que ens han manifestat. Jo els ho comento i més que res els 
trasllado aquest tema perquè en tinguin coneixement. Moltes gràcies. 
 
La Sra. Núria Fusellas  
 
Bona nit. Jo només volia comentar que el 22 d’abril, em sembla que ara ja fa un mes, 
vaig enviar un correu a Alcaldia del qual no he tingut resposta en relació amb la moció 
aprovada sobre la reforma urgent de la renda mínima d’inserció i de suport a la ILP de 
renda garantida de ciutadania. 
 
El correu deia: “Tal com vam aprovar al darrer Ple, cal donar el suport institucional 
necessari així com facilitar la difusió del procés de recollida de signatures de la ILP 
sobre la renda garantida de ciutadania, mitjançant els mitjans de comunicació locals i a 
les entitats socials del municipi.” Deia aquell correu: “M’agradaria saber quins mitjans 
utilitzareu per fer-ho i per quan ho teniu previst, ja que cal actuar amb celeritat atesa la 
situació actual.” 
 
Em va sorprendre que no em contestessin el correu i em sembla que tampoc no s’ha 
fet cap acció en referència a aquest tema. M’agradaria que em contestessin. Gràcies. 
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El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo tinc dues preguntes. La primera és, com ja ha comentat el 
senyor De las Heras, aquest cap de setmana s’ha celebrat la fira comercial i 
gastronòmica, que aquest any s’ha traslladat a la ubicació del port esportiu. Home, jo 
vaig ser-hi i també vaig veure la multitudinària resposta que va tenir de públic i, per 
tant, i entenent que vostè, a més a més, va consumir, entenc que l’èxit no ha estat poc, 
ha estat un èxit rotund. 
 
Jo també espero l’avaluació que farà el regidor de Promoció Econòmica d’aquesta fira, 
d’aquesta nova ubicació, però, aprofitant que hi ha el president de la Federació, voldria 
felicitar els organitzadors per aquest canvi d’ubicació i per l’organització de la fira. 
 
Voldria preguntar també al senyor regidor de Promoció Econòmica com és que 
l’Ajuntament, en aquesta edició, no hi ha estat present en forma d’estand o el punt 
d’informació, com en totes i cada una de les fires que s’han organitzat els últims anys 
aquí, al Masnou. 
 
I al senyor Birba li voldria preguntar si ens podria actualitzar l’estat de comptes que té 
aquest Ajuntament amb la Generalitat de Catalunya, cosa que vol dir el deute que té la 
Generalitat de Catalunya amb aquest Ajuntament en forma de subvencions, convenis i 
transferències que no han arribat. Recordo que fa un any i escaig estàvem en dos 
milions. M’imagino que a hores d’ara, lluny reduir-lo, m’imagino que deu haver 
augmentat. Per això demano que se’ns actualitzi l’estat de deutes exacte al dia d’avui. 
Moltes gràcies. 
 
La Sra. Marta Neira  
 
Senyor Matas, el diumenge vaig visitar les guinguetes de la platja i vaig poder 
constatar jo mateixa els problemes que estan patint els nous concessionaris. Alguns 
són de fàcil solució, amb la qual cosa encara és més sorprenent que hi hagi la situació 
actual. Per exemple, pot dir-me quan resoldrà el problema de subministrament elèctric 
d’algunes de les guinguetes per tal que puguin funcionar amb normalitat? És fàcil de 
resoldre això, no? 
 
També, volem saber quan i com resoldran la ubicació de la guingueta número 6. Vull 
recordar-li que són cinc llocs de treball, a més del benefici econòmic i social per al 
Masnou. Volem saber també quan canviaran la passera d’aquesta mateixa guingueta 
perquè sigui accessible als minusvàlids, perquè, ja em dirà, si a aquesta guingueta li 
obliguen a posar un lavabo de minusvàlids i no solucionen des de l’Ajuntament que s’hi 
pugui accedir, ja m’ho explicarà.  
 
Bé, aquestes són qüestions que tenen realment fàcil solució, però les han de resoldre 
ràpidament. Malauradament, senyor Matas, hi ha altres problemes que ja no tenen 
solució o no és tan fàcil, i el pitjor del cas és que els han generat vostès amb els 
impediments i les limitacions que estan posant a les guinguetes, i l’error més gran és 
atorgar-se la capacitat sancionadora, suplint Costes, cosa que em sembla el súmmum. 
Algun dia explicarà, no ho sé, potser quan deixi de ser regidor ho confessarà, per què 
han fet aquest pas, perquè jo crec que hi ha d’haver motius amagats; si no, és 
incomprensible. 
 
Miri, aquestes decisions que limiten i impedeixen una bona part de l’activitat que feien 
les guinguetes tenien conseqüències molt negatives per al municipi. D’entrada, els 
nous concessionaris ja han anunciat que no podran contractar tantes persones com en 
anys anteriors. Ells calculen que, entre totes les guinguetes, es reduiran entre 30 i 60 
llocs de treball, la qual cosa afecta directament els nostres joves, que són els que, 
normalment i majoritàriament, es contracten, joves del nostre municipi. 
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És obvi que, amb les noves restriccions, les guinguetes difícilment podran fer activitats 
culturals, per més que ho digui el Pànxing (que si els monòlegs...), ja que no les 
podran fer, perquè no poden cobrir les despeses amb 12 taules o 14, no poden cobrir 
les despeses d’un concert ni d’un monòleg ni d’altres activitats culturals i això, a més, 
té conseqüències sobre el nostre jovent, que se n’anirà a altres pobles per gaudir de 
l’oci que al Masnou no trobarà. Amb les seves decisions, ni ajuden els emprenedors ni 
afavoreixen la creació de llocs de treball, la qual cosa em sembla molt greu. 
 
Bé, i acabaré la meva intervenció fent un suggeriment per tal d’intentar pal·liar les 
restriccions que vostès han imposat a les guinguetes. Mirin, de la mateixa manera que 
quan fem el Ple de Riure, el Fascurt o la Festa Major comptem amb les guinguetes i 
l’Ajuntament disposa taules i cadires que ocupen un gran espai a la platja, doncs, 
home, el Govern municipal podria facilitar els permisos pertinents a les guinguetes 
perquè puguin realitzar les seves activitats culturals: petits concerts, monòlegs, 
etcètera. Lògicament, això suposaria poder disposar d’una major ocupació a la platja, 
però és que, d’aquesta manera, podríem afavorir la creació de llocs de treball durant la 
temporada d’estiu que, atès el moment actual, no cal ni dir-ho, hauria d’ésser una 
prioritat d’aquest Ajuntament. Espero que realment considerin seriosament aquest 
suggeriment. 
 
Ah, per acabar, una cosa! Jo he rebut, jo i tots els regidors del consistori, un correu 
electrònic de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Masnou. A mi m’ha sorprès 
moltíssim que una entitat d’aquestes característiques —no sé si entitat, associació o 
un grup de persones, m’és igual— estigui treballant aquí, al Masnou, amb un tema 
d’especial sensibilitat social i que els demanin una reunió el 21 de març i encara no 
tinguin resposta. Em sembla una falta de respecte d’aquest Govern intolerable. Vostès 
han d’atendre les associacions i els veïns del Masnou. Quan algú demana tenir una 
reunió a l’Ajuntament, home, primer el correu electrònic es pot contestar de seguida i 
l’han de respondre. I els han d’escoltar. I potser n’aprenen alguna cosa. Moltes 
gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Jo, en tot cas, faré unes pinzellades i, posteriorment, ja completaria algunes de les 
preguntes que s’han fet. 
 
Per ordre d’intervencions, diguem, respecte a la pregunta que feia el senyor De las 
Heras del lloguer de pisos de protecció oficial entenc que es refereix als del sector de 
Llevant. Vull comentar-li que els contractes de lloguer vigents vencen l’estiu del 2014 i 
que haurem de treballar durant aquest any per veure com evoluciona. En tot cas, 
també vull informar-lo que la clàusula que figura en aquells contractes és que es tracta 
de contractes improrrogables; per tant, bé, ja veurem com evoluciona aquest tema. 
 
Respecte, a alguna intervenció que ha fet el senyor Màxim Fàbregas i, encara que no 
sigui competència meva, respecte del Pànxing, vull dir-li que les mateixes preguntes 
que ha fet vostè les vaig fer jo mateix quan vaig veure el Pànxing. Vull comentar-li que 
des del Departament de Comunicació es van posar en contacte telefònic amb aquesta 
publicació i van respondre que havien muntat aquest número amb informació que 
havien anat trobant de vés a saber on i de vés a saber quan i, anecdòticament, també 
li diré que, vostè almenys no ho ha apuntat, però també hi havia un error flagrant i al 
qual vostè no ha fet referència i és que si vostè es mira la fotografia de l’Ajuntament 
que hi apareixia publicada hi veurà una notable diferència, que a més no és ni d’ahir ni 
d’abans-d’ahir, sinó que aquell Ajuntament tenia un balcó que el nostre Ajuntament, a 
dia d’avui, no té... 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
M’he dedicat al text. 
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El Sr. Eduard Garcia  
 
No, en tot cas, només era per explicar-li que segurament això, si la fotografia no era 
actualitzada, explicaria alguns dels comentaris que vostè es feia sobre l’eix blau-verd i 
sobre altres coses, ja que deuen haver tret la informació vagi a saber d’on. En tot cas, 
el que ja vam fer per via telefònica des del Departament de Comunicació, no hi ha cap 
inconvenient, suposo, a fer-ho d’una manera més formal. 
 
Respecte al tema de la revisió dels guals. La revisió dels guals és un tema que estem, 
ja li ho vaig comentar, estem treballant. Tenim, no m’atreviria a dir-li el percentatge, 
però segurament un 80% o un 90% dels carrers coberts a dia d’avui. Esperarem a 
tenir-ne el 100% per fer una diagnosi, diguem, de quins són els casos o de què és el 
que més falla, no? Quina és la situació que més falla, si és que són guals que no estan 
legalitzats o, segons sembla, que segurament la infracció que més es comet és 
aquella de no tenir la placa en un lloc visible, però esperem, en tot cas, a tenir tota la 
documentació, tota la feina de camp i no tindrem, com ja li ho vaig comentar, cap tipus 
d’inconvenient a fer-la-hi arribar. 
 
Respecte a l’ordenança i les conclusions, jo seria partidari d’esperar a tenir aquesta 
diagnosi per veure realment què és el que falla i, a partir d’aquí, doncs veure què és el 
que s’ha de modificar de l’ordenança. 
 
I, res més. En tot cas, el tema de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, vull dir-li que 
sí, que fa dos mesos vam tenir una reunió, insisteixo, vam tenir una reunió. Per tant, 
no és que no ens hàgim reunit, sinó que demanen un retorn d’aquella reunió i, a dia 
d’avui, doncs és veritat, no se’ls ha contestat i no hi data, però tornarem a seure i 
parlarem dels temes que ens vam plantejar. No hi ha cap inconvenient. Res més. 
 
La Sra. Noemí Condeminas  
 
Bé. Per contestar al senyor Frans Avilés respecte al tema de la gent gran. Dos apunts, 
eh, i si ho vol després també li ho faré més extens. Aquest any s’ha fet un format de 
teatre diferent respecte al d’altres anys, que es feia el format de berenar, per exemple, 
però el sistema és el mateix, és a dir, no ha canviat des de fa molts anys: es feia anar 
la gent a Roger de Flor o, abans, a aquest edifici per recollir un tiquet, una entrada o 
alguna cosa per assegurar-nos o per acreditar el nombre de places que hi havia 
destinades en l’acte i, en aquest cas, és per un tema d’aforament. No obstant això, si 
ho fem en diferents llocs, que també ho havíem valorat, ens trobem moltes vegades 
que amb la gent gran hem de comprovar, en el moment, moltes vegades, el tema del 
padró, per exemple, o coses d’aquestes, perquè també hi ha frau, encara que no ens 
ho sembli, i ens vénen avis d’altres pobles per intentar també assistir a l’acte. Al marge 
d’això, sí que nosaltres ens hem posat d’acord amb residències, és a dir, hem trucat a 
residències i a la mateixa carta sempre es fa esment al tema de la mobilitat. Per tant, 
si alguna persona no pot desplaçar-se, n’han vingut d’altres i fins i tot donem, no 
només el tiquet a l’usuari que té dificultats, sinó a un acompanyant, perquè entenem 
que aquell dia també pot necessitar una companyia. No obstant això, recullo les notes 
que em dóna, però més o menys el perquè es fa és això, no és amb ganes de no voler 
donar més facilitats. 
 
Per contestar al senyor Ernest Suñé pel que fa al del bisbe Godayol, la sorpresa va ser 
immensa i permeti’m que ara diré una cosa que potser no és gaire correcta: jo em 
trobo a l’agenda que em demana una visita una entitat, una ONG que desconec però 
que, com tantes altres, ve i, d’entrada el que se’ns diu és que ens ve a ensenyar un 
projecte, d’acord? I es diuen Amics del bisbe Joan Godayol. Jo, potser ignorant, no 
coneixia aquest senyor i, normalment, com que porten noms de gent que ja és difunta, 
quina és la meva sorpresa quan, una hora abans em trucaven: “Escolta’m, el bisbe per 
on el fem entrar?” “Com que el bisbe? Eh?” I, llavors, ràpidament vam trucar a Alcaldia 
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i el senyor alcalde hi era i el va poder atendre i ell també venia, llavors, venia a 
ensenyar-nos un projecte que ha iniciat nou i, després, a donar les gràcies, 
evidentment, per una aportació de mil euros que s’havia fet, com bé diu vostè, en el 
seu mandat. Per tant, li ben prometo que no els vam dir res, però no perquè no ho 
volguéssim, sinó perquè, simplement, no sabíem ni tan sols que vindrien. De totes 
maneres, admeto el fet que potser s’hauria hagut de completar més la notícia i, per 
tant, doncs això sí que s’ha d’esmenar. Gràcies. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Per donar resposta a algunes de les 
qüestions que s’han plantejat. En primer lloc, pel que fa a les plantejades pel senyor 
Francisco Avilés, vull comentar que el tema de l’interès de l’Ajuntament d’Alella en la 
Casa del Marquès, si m’ho permet, tenint en compte que dimarts a la tarda tenim 
convocada la reunió del grup de treball que treballa amb la Casa del Marquès per 
definir-ne els usos, els reglaments, etcètera, em reservaré la informació per dimarts. 
En tot cas, també la hi faré arribar per escrit abans del proper Ple. 
 
Respecte al senyal de trànsit del carrer de Sant Jordi, efectivament, aquest senyal, 
diguem que ja m’ho ha posat de manifest, si més no, un parell de vegades o tres 
potser el senyor Ferran, el regidor de Salut, i, de fet, vam passar informació al 
Departament de Manteniment perquè procedís a tapar el senyal. Inicialment el volíem 
tapar perquè s’havia proposat a l’Ajuntament d’Alella que estudiés la possibilitat de 
canviar de sentit de circulació d’aquest tram del carrer de Sant Jordi, la meitat del qual 
pertany al terme municipal del Masnou i l’altra meitat, al terme municipal d’Alella. 
 
Veiem que de moment no en tenim resposta. El que farem és tornar a enviar una 
informació al Departament de Manteniment perquè sigui retirat el senyal i se’n 
mantingui el pal, de manera que aquest senyal, que sembla que contradiu la de 
direcció prohibida, perquè, és clar, si és direcció prohibida, no cal que hi posi prohibit 
parar, doncs, serà retirat. 
 
En relació amb la pregunta que ha fet la senyora Carmen Martínez sobre les parades 
de taxi, li diria que avui mateix he signat una carta adreçada al sindicat, bé, un dels 
sindicats que representa els taxistes d’aquí, del Masnou, donant resposta a la 
instància que van presentar aquí, a l’Ajuntament, en la qual demanaven una parada de 
taxi a l’escotadura que hi ha a l’estació del Masnou i una altra, no ho concretava gaire 
bé, però semblava que era al Camí Ral, davant de l’estació d’Ocata, i el sentit de la 
resposta ha estat, pel que fa a l’escotadura de l’estació del Masnou, que no ho 
veuríem malament, però no es competència municipal, allò depèn de Carreteres de la 
Generalitat de Catalunya. No ho veuríem malament sempre que es respectessin les 
places per a discapacitats que hi ha allà, a l’estació del Masnou. En canvi, al davant de 
l’estació d’Ocata, no veiem efectiu el lloc on es pot ubicar una parada de taxi davant 
del Camí Ral, en aquesta banda d’aquí, ho veiem inviable. Tot i així, hem proposat una 
alternativa, no per aquí a Ocata, sinó per al Masnou, una alternativa que ja se’ls havia 
proposat fa uns anys i que van desestimar ells, que es tenir la parada de taxi dins del 
port esportiu. 
 
S’ha parlat amb Promocions Portuàries i s’han posat a disposició, sempre que es posin 
sobre la taula les condicions que volen els taxistes. Tot i això, li faré arribar la resposta 
que hem fet arribar avui mateix al sindicat de taxistes. 
 
I, després, en relació amb la valoració de la Fira Comercial i Gastronòmica, bé, jo diria 
que els que vam poder anar-hi, diguem que la valoració és francament positiva. Hem 
fet un salt qualitatiu endavant important. Veníem d’una fira ubicada al carrer de Sant 
Miquel, carrer de Romà Fabra i plaça dels Cavallets, i any rere any jo crec que perdia 
visitants, perdia l’interès dels ciutadans del Masnou i, després de la celebració de la 
Fira Comercial i Gastronòmica de l’any passat, ja ens vam plantejar, Federació i 
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Ajuntament, buscar-hi alternatives, buscar alternatives que fessin més efectiva la fira, i 
hi vam començar a treballar i, bé, al final, després de molt debatre i de parlar, en 
aquest cas, amb Promocions Portuàries, i de convèncer-los, perquè al principi no ho 
veien gaire clar, vam creure que el port seria la millor ubicació. Jo crec que 
segurament és la millor mesura que ha pres la Federació en companyia amb 
l’Ajuntament, el fet de canviar de lloc. També ens vam plantejar, aleshores, canviar de 
dates. No ens semblava que l’últim diumenge del mes de maig fos el més apropiat, 
pensàvem passar la fira a principis del mes de maig primer, perquè no fa tan bon 
temps, en principi, amb la qual cosa la gent no té tanta tendència a anar a la platja i, 
després, una altra opció que havíem valorat i que crèiem que afavoriria que la gent 
vingués és el fet que féssim la fira durant tot un cap de setmana, no només el 
diumenge, sinó dissabte i diumenge. 
 
I, finalment, el fet distintiu d’aquesta fira respecte de les anteriors és la gastronomia, tot 
i que la fira mai no havia perdut el nom Comercial i Gastronòmica, la veritat és que el 
tema gastronòmic ja feia anys que només era el nom a la fira. Hem intentat engrescar 
restaurants del Masnou perquè oferissin degustacions als visitants. Crec que això l’ha 
feta més atractiva i, bé, jo crec que aquesta és una part de l’èxit. Llavors també hem 
programat tota una sèrie d’activitats: tallers infantils, sortides amb el vaixell Sant 
Ramon, que han fet la fira més atractiva i la prova és que no tenim dades del nombre 
de persones que hi han passat, però si algú digués que hi han passat entre 5.000 i 
10.000 persones m’ho podria creure, perquè jo he estat allà, tant dissabte com 
diumenge, matí i tarda, i la veritat és que el mateix dissabte, a les 11 del matí, hi havia 
una persona que em va dir: hi ha més gent ara que en tot l’any passat, i era una 
persona que l’any passat va ser tot el dia a la fira. 
 
I, finalment, en relació amb el perquè l’Ajuntament del Masnou no ha tingut el seu 
estand allà és perquè una de les condicions que ens va posar Promocions Portuàries 
en el moment de fer la fira allà és que tots els estands havien de ser iguals. Com sap, 
l’Ajuntament del Masnou sempre hi ha posat el seu estand del PIM, la qual cosa no 
encaixava gaire amb la filera d’estands tots iguals de 3 x 3 que hi havia ubicats. Si bé 
és cert que al final l’empresa que va contractar la Federació per fer el muntatge va 
portar una sèrie d’estands que diferien de la resta i que estaven ubicats als extrems i 
que oferien productes artesans que, bé, allà estan. 
 
I, després en relació amb el tema de l’orientació dels estands, no ho sé, es va valorar i 
crèiem que per al visitant era molt més atractiu estar de cara al port, al mar, que no 
pas de cara a la via i a la Nacional II. Aquesta fira ha volgut tenir, cosa que no tenia 
anteriorment, un fil conductor, que era el mar i el sector marítim i la nàutica i, per tant, 
crèiem que ens havíem d’obrir al mar. 
 
Jo crec que la valoració és positiva. Tot i així, estem en espera. Em consta que la 
Federació vol reunir tots els comerciants que hi van participar i el darrer diumenge de 
la fira els va passar una enquesta suposo que per recollir els resultats i tindrem els 
resultats que ens facin arribar els comerciants. 
 
Tot i així, dels dies que he estat allà i parlant amb la gent que la visitava i amb els 
mateixos comerciants, he de dir que tots els comentaris han estat positius, sempre hi 
ha coses a millorar i sempre hi ha hagut persones que t’han fet propostes amb ànim de 
millorar la fira. Hi ha coses que tenim ja apuntades per a l’any que ve, si la fem al port, 
evidentment, i les hem d’intentar polir i fer millor, però, en general, crec que la 
valoració, tant de la Federació com de l’Ajuntament com dels comerciants que hi van 
participar, ha de ser positiva, tenint en compte que hem fet un salt qualitatiu quant a 
assistència molt gran. Gràcies. 
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El Sr. Llorenç Birba  
 
En relació amb la pregunta que ha fet el senyor Gual, si em permet que li digui en 
números rodons. Dilluns vaig accedir al portal de la Tresoreria de la Generalitat i 
aproximadament el deute pendent és d’un milió i mig. Parlo de deute, deute 
comptabilitzat que està pendent a Tresoreria, que no està pagat perquè està fora de 
termini, per problemes de liquiditat de la institució. Un milió i mig en números rodons. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
A banda d’haver-me contestat en números rodons, me’ls farà arribar en números 
exactes? 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
Sí, sí, ho vaig passar a l’alcalde aquesta setmana. Li facilitaré els números exactes 
d’aquesta quantitat. 
 
També aprofito per dir que s’està gestant una operació avui mateix en el diari, em 
sembla que al diari d’avui sortia, una operació nova d’ICO-proveïdors per poder 
liquidar deutes d’administracions amb altres administracions i això, segurament a 
mitjan any, potser es podria desencallar. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Senyor De las Heras, quant al Casino, m’informen que una part se li ha contestat. Ho 
desconec, és a dir, entenc que sí. Jo també li puc fer arribar la carta que jo mateix vaig 
fer arribar a la presidenta que crec que no hem de donar publicitat d’aquesta carta, que 
una mica parla en conjunt de tot plegat.  
 
Senyor Suñé, quant a la qüestió de la medalla, ratifico el que diu la senyora 
Condeminas. Ens van venir aquí i ens van dir: “No, i a més a més els portem això de 
part de la Municipalidad de San Julián i ens vam trobar, en aquell moment, que no 
sabíem... Vam fer un comentari, crec, a la darrera Junta de Portaveus, vam fer algun 
comentari, però, evidentment, no hi ha cap inconvenient a reconèixer tots els matisos 
que vostè proposa. 
 
En donarem compte a la Comissió d’Honors i Distincions. Nosaltres hem fet una 
contesta a la Municipalidad i també ens vam trobar amb allò en aquell moment a 
sobre, perquè sí que és veritat que, si ens haguessin anunciat algun tipus de protocol, 
ho hauríem assumit. 
 
La resta de preguntes seran respostes en forma i en temps, d’acord. 
 
12) Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM amb l'esmena incorporada 
del Grup Municipal d'ERC-AM per a la promoció del t urisme al Masnou 
 
El senyor Artur Gual i Castellana llegeix la moció següent: 
 
“L’efecte més dur que l’actual crisi econòmica té per a molta gent és la manca de feina 
i d’oportunitats per guanyar-se la vida. El treball s’ha convertit en un dels béns més 
difícils d’obtenir a la nostra societat. Molta gent, massa gent, no té feina. I poques 
persones del Masnou poden treballar a prop de casa. 
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Davant d’aquesta situació, la creació de nous llocs de treball i la promoció de noves 
oportunitats per guanyar-se la vida han de ser la principal prioritat de la política 
municipal. 
 
És cert que l’Ajuntament ni té les competències ni els recursos per responsabilitzar-se 
tot sol d’aquest repte; tanmateix, és molt el que pot fer per facilitar i estimular nous 
impulsos per a l’activitat econòmica local i noves vies per oferir més oportunitats per a 
tothom. 
 
Algunes de les solucions a aquest problema passen per aconseguir fer créixer 
l’economia local. I una via claríssima, poc explotada, és el turisme. La proximitat i bona 
comunicació amb una gran ciutat com Barcelona pot fer del Masnou un lloc molt 
atractiu pel turisme familiar que vol combinar l’oferta urbana de Barcelona amb el 
gaudi del mar i el sòl en un entorn més tranquil.  
 
Més visitants vol dir més activitat per als nostres establiments d’hostaleria i restauració 
i per als nostres comerços i, per tant, més treball i més riquesa per al conjunt de la 
ciutat. 
 
Però per promoure el turisme el primer que cal fer es superar la actual manca d’oferta 
d’allotjaments, en aquest sentit cal treballar en dues línies: fomentar mes places 
hoteleres i assessorar i ajudar  a les persones interessades a oferir habitatges privats 
per a allotjament turístic. 
 
L’ajuntament ha de incentivar la iniciativa privada en l’àmbit del turisme, promovent la 
creació de places hoteleres, facilitant la tramitació administrativa, aplicant exempcions 
de les taxes municipals durant els primers anys de la activitat turística, posant en 
marxa una oficina de turisme, gestionant la corresponent base de dades d’oferta 
d’allotjaments i promoure-la i difondre-la entre els operadors turístics i entre els 
consumidors en general. 
 
En definitiva, el que proposem és que l’ajuntament faci una aposta ferma pel turisme i 
el prioritzi com un projecte de ciutat, consensuat amb el teixit empresarial del Masnou. 
 
Per tot això es proposa el següent acord: 
 
ÚNIC.  Crear un grup de treball en el marc del Consell Municipal de Comerç, integrat 
per un regidor/a de cada grup municipal i amb representació de l’empresariat del 
sector turístic amb l’objectiu de promoure actuacions de desenvolupament turístic que 
contribueixin a incentivar l’economia local del Masnou.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM) i 1 vot d’abstenció (de la regidora no 
adscrita). S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Nosaltres vam presentar aquesta moció, s’hi va fer algun retoc i, bé, vam estar-hi 
d’acord, perquè pensem, i així ho hem dit moltes vegades, que el turisme és un dels 
temes dels grossos, per dir-ho així, que no s’han gestionat en molts anys al Masnou. 
 
De fet, aquí hi ha molts grups que han estat al govern, ara a l’oposició, abans al 
govern, i tampoc no l’han desenvolupat, o sigui que estem plantejant un tema que ha 
anat corrents i tampoc no s’ha resolt. 
 
Jo no sé si a mig mandat com estem tindrem capacitat per poder tirar endavant un 
projecte seriós sobre el que seria un impuls del turisme del Masnou, com a mínim, el 
debat, si s’obre de manera adequada i de manera eficient, pot ser interessant, però jo 
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penso que crear comissions i més comissions, encara que estigui d’acord amb la 
moció, per debatre un tema que durant el temps que han governat tots vostès no han 
resolt, jo no sé si avui és el camí. Per intenció que no quedi. De fet, tenim una façana 
litoral a la qual es pot treure molt més fruit, tenim una platja que penso que es pot 
explotar millor i més intensament, i tenim un port esportiu que funciona fa molts anys i 
que es pot potenciar. Avui, a l’article d’El Masnou Viu que sortirà properament parlo 
d’aquests temes, perquè som defensors d’aquest model. El que no m’agradaria, i 
penso que correm un risc que pugui passar, és que això quedi en un punt mort per la 
data en què estem. Penso que és un punt de reflexió. Jo no sé si la creació de 
comissions, com he dit abans, és la millor manera. Per a què més comissions i més 
comissions? Al final, és la manera de no fer res o de fer molt poca cosa i, a vegades, 
és millor seure un dia amb un bon projecte, amb un bon pressupost, perquè aquí 
estem parlant i per fer un projecte ambiciós hi ha d’haver un pressupost i una voluntat 
de fer-lo de forma tal que vagi molt més enllà d’un mandat. Un projecte d’aquest tipus 
pot ser de dos o tres mandats perfectament i, si això no es consensua d’una manera 
molt encertada, difícilment es tira endavant. 
 
No obstant això, nosaltres apostarem perquè això pugui anar endavant de la millor 
manera que puguem. Gràcies. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Per comentar, bé, primer, per agrair al grup del PSC que en 
Comissió Informativa acceptés l’esmena que ha quedat incorporada al text que ha 
llegit el senyor Artur Gual. 
 
Vull comentar que creiem fermament que el Masnou té possibilitats en l’àmbit del 
turisme per la proximitat amb Barcelona, que, tal com esmenta la moció, és un reclam, 
però, malauradament, tenim una mancança important, que són les places hoteleres, ja 
que en tenim molt poques, per no dir pràcticament cap. 
 
Tot i així, a Barcelona, per exemple, està prosperant, i aquí, al Masnou, comença a 
haver-hi indicis que el tema de l’allotjament turístic sembla que està començant a 
agafar volada. El Govern, em permeto parlar en nom del Govern, tenia previst, en 
aquestes properes ordenances fiscals, d’aprovar un epígraf dins les tasques de 
llicències d’activitats específic per a habitatges d’ús turístic de manera que no gravés 
com ho fa ara l’Ordenança, ja que s’ha d’aplicar la quota mínima, però la quota mínima 
està al voltant entre 500 i 600 euros. 
 
Creiem que hi ha municipis que ho han regulat, com Barcelona o Vilanova, i hi ha 
bastants municipis que ja ho han regulat amb quotes bastant per sota d’aquesta quota 
mínima. Això afavoreix que aquests habitatges, que ja sabem que existeixen al 
Masnou, aflorin i, per tant, que es puguin, en certa manera, legalitzar i, així, des de 
l’Ajuntament, podríem fer difusió d’aquest parc d’habitatge d’ús turístic que podem tenir 
aquí, al Masnou. 
 
Creiem que val la pena crear aquest grup de treball i creiem que hem de treballar fort 
per tal de posar en valor tots aquells potencials que té el Masnou amb la finalitat 
d’atreure persones que vinguin a visitar la nostra vila i que facin despesa aquí. 
 
Només un apunt: el sector turístic és un dels que va aguantar millor la crisi l’any 
passat, el 2012. Segons ha informat avui el conseller d’Empresa i Ocupació, el senyor 
Felip Puig, va créixer un 10%, i el nombre de visitants i l’import que van deixar a 
Catalunya va ser, diu, un 14% superior al de l’any passat, perdó. 
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El Sr. Francesc Xavier Serra  
 
Primer, vull dir que hi ha diferents models turístics, no n’hi ha un, i per això s’ha creat 
una comissió i ja ho debatrem. Jo aquí no entraré ara a debatre-ho, s’entén, però, en 
tot cas, vull recordar que s’han fet excessives i massa bestieses en el camp turístic i 
que no tot s’hi val en aquest terreny, com en cap terreny, però d’això ja en parlarem a 
la Comissió. I també vull recordar al portaveu del PP que el seu partit també ha estat al 
Govern, vull dir que quan es refereix als governs que ja han passat per aquest 
municipi, també el PP forma part dels partits que han estat governant... sí, com 
d’altres. I, per tant, no deixi d’incloure’s entre els que han passat a governar en aquest 
municipi. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer, he de dir que avui aprovem una moció pràcticament 
per unanimitat i, lluny d’estar-ne content i satisfet, la veritat és que el sentiment que 
tinc és de tristesa i de decepció. 
 
Vejam, aquesta moció la vam presentar quinze dies abans del Ple del mes passat, o 
sigui, vol dir que fa quaranta-cinc dies. Al Ple del mes passat es va demanar, sense 
comissió informativa, que de fet és el que pretenia, no tenia més voluntat que provocar 
que asseguéssim, debatéssim i parléssim de què podem fer com a ajuntament o què 
volem fer com a ajuntament de cara al sector turístic. 
 
Hem perdut un mes i l’únic que ha fet el Govern és presentar una moció per dir: 
enviem-la al Consell de Comerç. Per tant, ja fa quaranta-cinc dies i no hem parlat. Ara 
és la primera vegada que parlem del tema turisme. Vol dir, i és indicatiu, que la 
voluntat és poca, per no dir nul·la, de treballar realment els temes de turisme a 
l’Ajuntament del Masnou. 
 
Després, em sembla molt bé portar-ho al Consell de Comerç, però el comerç és l’últim 
graó, és l’últim factor que s’incorporarà a treballar els temes de turisme. Si nosaltres, 
primer, com a ajuntament, no ens plantegem què volem ser, si volem apostar pel 
turisme, si no ens entrevistem i treballem amb els sectors importants del turisme com 
és el port esportiu, com és el càmping, com és l’alberg, com és l’Hotel Torino, com són 
els restaurants, després, quan entreguem un projecte, anem a veure els comerciants, 
els comerciants jugaran a obrir els diumenges i els festius, jugaran a ser una ciutat 
turística quan tinguin gent a qui vendre, però obrir els comerços si no hi ha ningú, així 
no es comencen les coses.  
 
Per tant, senyor De las Heras, pel que fa al tema del turisme, jo només volia recordar-li 
que si tenim una Regidoria de Turisme és perquè jo vaig posar-li la paraula turisme, 
abans no existia ni la regidoria. Si avui tenim una tècnica per començar a treballar 
aquests temes és perquè es van començar a posar les bases en èpoques passades. 
 
I el que preteníem nosaltres és un debat. Si no tenim un debat i no intentem acordar 
com a municipi quina és l’aposta que fem, doncs és la forma de començar, i jo no sé 
començar d’una altra manera. Primer, fem el plantejament dintre de casa, després, 
fem el plantejament amb els factors principals i, després, fem-ho extensiu a tota la 
resta. 
 
Dos apunts. Jo treballo en el sector del turisme i és veritat que hi ha àmbits, com 
l’àmbit del turisme de Rússia, que ha crescut molt, fins i tot el dels anglesos i francesos 
han crescut, però la baixada i la davallada del turisme intern, del mercat nacional, és 
tan gran que en cap cas, ja li ho asseguro jo, en cap cas, per molt que digui el 
conseller que ha pujat un 10% i ha tingut una repercussió del 14, no conec cap hoteler, 
cap comerciant ni cap restaurador que digui que aquest any ha pujat un 14%. 
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Només per acabar, vull dir-li, senyor Joaquim Fàbregas, ja li ho he dit més d’un cop, 
que entenc que l’Ajuntament no és la millor eina per treballar la crisi econòmica, ja que 
no tenim les competències, no tenim els recursos i segurament molts dels projectes 
que arrenquem fracassaran, però el que no ens podem permetre, senyor Fàbregas, és 
no intentar-ho. 
 
Hem d’intentar buscar i donar sortides professionals a la gent i ho hem d’intentar per la 
dreta, per l’esquerra, per dalt, per baix, amb recursos, sense recursos, amb idees de 
l’un i amb idees dels altres, i em sembla que, tinc la impressió, o almenys des de fora 
ho sembla, que fa molt de temps que des de Promoció Econòmica s’ha tirat la tovallola 
a l’hora de fer polítiques de Promoció Econòmica. 
 
13) Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA contra les prospeccions 
d'hidrocarburs en l'entorn de la costa catalana 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no 
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni 
d’Intervenció. 
 
La senyora Elena Crespo i García fa un resum de la moció, que, copiada literalment, 
diu el següent: 
 
“El Govern espanyol ha publicat en el BOE la sol·licitud de l’empresa Capricorn Spain 
SL de realitzar prospeccions d’hidrocarburs en més d’un milió d’hectàrees de la Costa 
Catalana, posant en greu perill la salut dels hàbitats, l’economia local, la pesquera i la 
fauna de la zona, tan importants a l’entorn de la Costa Brava. 
 
El dia 17 de gener, la Direcció general de Política Energètica i Mines del ministeri, va 
fer públic a través del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la sol·licitud de l’empresa 
Capricorn Spain SL, filial espanyola de la multinacional escocesa Cairn Energy, de 
realitzar projectes de prospeccions sísmiques per a la cerca d’hidrocarburs a l’entorn 
de la Costa Brava. Aquestes abastarien més d’un milió d’hectàrees (uns 11.500 
quilòmetres quadrats) en una zona que inclou el total de la Costa Catalana i que 
s'estén fins a 20 kilòmetres de distancia en el punt més proper a la Costa Brava. 
L’Empresa Capricorn Spain SL ha sol·licitat dotze permisos per investigar la possible 
existència d’hidrocarburs, reserves de gas i petroli a la zona. 
 
El dia 22 de gener, la Dependència d’Indústria i Energia de la Subdelegació del 
Govern a Girona, va fer públic en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona, un 
anunci pel qual se sotmet a informació pública l'estudi d'impacte ambiental, del 
projecte denominat “Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó, enfront de les 
costes de Catalunya i Balears”. Aquest projecte, impulsat per l'Empresa Seabird 
Exploration FZLCC, consisteix en una prospecció sísmica marina 2D, amb l'objecte de 
confirmar i identificar l'existència de jaciments d'hidrocarburs en el fons del mar i 
abasta una superfície aproximada de de 37.000 kilòmetres quadrats que s'estenen des 
del golf de Lleó a les Illes Balears, en el seu punt més proper al Cap de Creus a una 
distància de 13 kilòmetres i en el punt més proper a la Illa de Menorca a uns 30 
kilòmetres. 
 
En ambdós casos els mètodes sísmics de prospecció es realitzaran mitjançant canons 
d’aire comprimit “Air-guns” capaços de generar ones sonores, emissions acústiques 
d’alta intensitat, que defineixen l’estructura del sòl i subsòl marí localitzant així els 
jaciments. Aquests mètodes produeixen una contaminació acústica intolerable per la 
fauna marina i poden provocar danys físics i de comportament a cetacis, tortugues 
marines, cefalòpodes i peixos i, en ocasions, resultar en encallaments. Això és 
preocupant tenint en compte que aquesta costa és una zona molt transitada per 
cetacis, com per exemple rorquals comuns, protegits per directives internacionals 
(conveni de Washington, CITES, Directiva 92/43/CEE, etc.) dofins llistats i comuns, 
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Catxalots i altres. Segons estudis científics les prospeccions tenen un impacte directe 
en els recursos pesquers, a causa del desplaçament dels peixos, podent arribar a 
causar una disminució del 50% a les poblacions d’alt interès comercial com el lluç, la 
mòllera, el rap, etc. Cal destacar que la zona de prospeccions és explotada pel conjunt 
de les confraries de Catalunya, on la pesca és una important font d’ingressos de la 
zona. 
 
Desgraciadament, les prospeccions sísmiques són només el primer pas d’una llarga 
sèrie d’operacions destructives cap al medi marí. En el cas de trobar reserves i 
començar l’explotació dels recursos fòssils, els impactes es multiplicaran ja que la 
perforació i extracció de combustibles fòssils destrueix el subsòl i els seus hàbitats, i 
contamina el mar a causa de l’ús de barreges sintètiques tòxiques i la producció de 
residus altament contaminats, la majoria d’ells cancerígens.  
 
No s’ha d’oblidar la greu amenaça que existeix de vessament accidental de cru en el 
mar, des de les llargues connexions d’oleoductes així com en el transport marítim, 
posant en greu perill zones d’alt interès ecosistèmic de la zona com són el parc natural 
del Cap de Creus, la reserva marina de les Illes Medes, entre molts altres 
ecosistemes, hàbitats, fauna i flora d’alt valor que s’estenen en aquesta zona. 
 
No podem deixar de mencionar el impacte que tant les prospeccions preliminars com 
les futures operacions extractives, tindran sobre el turisme a les zones costeres de 
Catalunya. Resultant en una imatge negativa que tirarà per terra els esforços que ha 
fet el sector i les institucions per tal de promocionar un turisme de qualitat que es basa 
en el preciós patrimoni natural de les nostres costes. 
 
Aquest projecte, el qual es sumarà als 30 permisos de prospeccions d’hidrocarburs 
aprovats actualment pel Ministeri, reitera la clara aposta del govern cap a les energies 
no renovables i altament contaminants, una direcció oposada als requeriments de la 
lluita contra el canvi climàtic, la contaminació ambiental, la salut humana i dels 
ecosistemes. A més, les empreses petrolieres a Espanya han demostrat gran 
irresponsabilitat ambiental durant la producció de petroli en el mar, ja que a Tarragona, 
on existeixen 4 pous de producció de petroli, s’han registrat almenys 18 abocaments 
des de les seves instal·lacions. 
 
És per totes aquestes raons que el grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del 
Masnou proposa que l’Ajuntament Ple prengui els següents  
 

ACORDS: 
 
PRIMER. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament del Masnou a l'atorgament dels permisos 
d'investigació d'hidrocarburs en la zona de la Costa Catalana. 
 
SEGON. Demanar al govern de l’Estat que procedeixi a revocar les sol·licituds de 
permisos d'investigació d'hidrocarburs presentats. 
 
TERCER. Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que faci arribar al govern 
de l’Estat la seva oposició a les prospeccions d’hidrocarburs en l’entorn de la costa 
catalana. 
 
QUART. Traslladar aquests acords a la Direcció General de Política Energètica i 
Mines del Ministeri d’Indústria, a la Subdelegació del Govern a Girona, als grups 
parlamentaris del Congrés i del Senat, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a les entitats, organitzacions i empreses que recolzen aquesta moció 
(ADENC, Àgora Vilamajor, Aritjol – Salvem el Crit, Associació de Naturalistes de 
Girona (ANG), Associació de Veïns de La Satalia, Associació mediambiental Vall del 
Ges.Net, Associació per la Defensa dels Drets dels Animals, Ateneu Juvenil, Cultural i 
Naturalista de Girona, CEPA-EdC, Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, 
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DEPANA, Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció, Entrepobles, Gent del Ter, 
GEPEC-EdC, Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra – EdC, Institució 
Altempordanesa per la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN)-Salvem l’Empordà, 
OCEANA, Projecte Ninam, SubLímits) i a les entitats, associacions i col·lectius del 
nostre municipi.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots en contra (PP). 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Som els únics que hi votem en contra i ens explicarem. Bé, tampoc no en farem una 
explicació gaire extensa. La moció ja s’explica bastant. Jo crec que a Tarragona ja 
tenim plantes petrolíferes d’anys enrere, fa temps que es van explotar, i ja tenim 
davant de la costa de Tarragona, mar endins, explotacions petites, però petrolíferes, i 
que jo conegui o almenys en tingui coneixement, tampoc no en sóc un especialista, no 
crec que hagin causat grans danys a la costa catalana. Si fos una zona especialment 
susceptible d’hidrocarburs, doncs no ho sé si tindrien més conseqüències, però 
pensem que no és el cas. En tot cas, totes les autoritzacions que es donen des del 
Ministeri compleixen una sèrie de requisits molt estrictes quant a possibles 
vessaments. Perquè hi hagi un vessament, primer s’ha d’haver trobat petroli i, per 
trobar petroli, primer hi ha d’haver una plataforma d’extracció, o sigui, parlem de temes 
que són a molts anys vista i amb unes normatives molt estrictes. 
 
Jo penso que el que sí que seria una bona notícia, i no crec que passi, és que 
trobéssim petroli davant de la Costa Catalana. Això sí que seria una gran notícia per a 
nosaltres, per la part que ens pertoca. Alguna cosa en rebríem, però no crec que sigui 
el cas. Jo penso que, si fos així, ja tindríem plataformes fa temps, aquí, davant nostre. 
En tot cas, no podem presentar, com sembla que fan des d’Iniciativa i d’una forma 
genèrica, totes les mocions encaminades a temes mediambientals, amb un no a tot i 
sense donar alternatives. Hem de buscar un equilibri. El Ministeri, que és qui fa les 
normatives sobre aquesta qüestió, té l’obligació de vetllar perquè es facin cerques de 
petroli si hi ha l’oportunitat de manera correcta, de manera ecològica, en la mesura del 
possible. Un mal sempre es fa, quan fem una carretera aquí també fem un mal al medi 
ambient, quan construïm una autopista també, quan fem un aeroport també en fem, 
també ens passa; bé, forma part inevitablement del progrés.  
 
Si busquem un equilibri i vetllem perquè així sigui, pensem que tampoc no ens hem de 
negar a trobar, si hi ha l’oportunitat, petroli davant de cosa nostra. Tant de bo sigui 
aquest el problema. Gràcies. 
 
La Sra. Elena Crespo  
 
Doncs, primer, vull agrair a tots els grups municipals el suport de la proposta 
presentada aquesta nit per la nostra coalició. Aquesta moció també porta implícita, 
evidentment, l’aposta ferma cap a solucions d’energies netes i renovables que en 
aquest país tenien, però que, malauradament, segurament a causa dels interessos 
d’altres formes de producció energètica, no han acabat de fer un pas endavant en 
aquest país, tot i que nosaltres pensem que és un sector econòmic amb un potencial 
d’ocupació gens menyspreable i ben fort i, sobretot, respectuós amb el nostre medi 
natural. 
 
D’altra banda, vull comentar al senyor De las Heras que, sobre l’esment que ens feia 
de la costa de Tarragona, li podem dir que hi ha quatre pous de petroli i hi ha hagut 
divuit vessaments de petroli durant tots aquests anys que han estat en actiu; per tant, 
sí que hi ha riscos per al medi ambient, i no només per al medi ambient, sinó també 
per a la salut, perquè tots els productes tòxics que es produeixen són altament 
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cancerígens. Per tant, entenem que és important donar suport a aquest tipus de 
mesures per superar aquest punt d’inflexió, deixar de fer l’explotació d’un tipus 
d’energia que ja està obsoleta, per molt que ens diguin que és a llarg termini, i 
començar, realment, a apostar per aquelles energies que ja s’ha demostrat que són 
viables, tant tècnicament com ecològicament, i, amb aquesta esperança, nosaltres 
presentem aquest tipus de propostes. Gràcies i bona nit. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Hi ha, per a la gent que està seguint l’ordre del dia, dues mocions d’urgència, dues. 
Algú vol sol·licitar, per acabar la part d’aquestes mocions, algun recés? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Com que una de les mocions és la nostra i ha estat de molt urgència, per entendre’ns, 
perquè l’altra sí que la vam comentar ahir a la Junta de Portaveus, sí que m’agradaria 
que poguéssim tenir cinc minutets per mirar de trobar-hi un suport o no. 
 
A proposta de la presidència es proposa fer un recés de deu minuts. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Iniciem la sessió. Falten dos regidors. Prengui’n nota. Doncs iniciem la sessió. 
 
Fora de l’ordre del dia, els grups municipals de Ci U i ERC-AM presenten la moció 
següent:  
 
El president sotmet a votació la urgència de la moció amb el resultat següent: 13 vots 
a favor (CiU, amb l’absència d’un regidor, ERC-AM, PSC-PM, amb l’absència d’una 
regidora, i la regidora no adscrita), 3 vots en contra ( PP i GIM) i 3 vots d’abstenció 
(ICV-EUiA).S’aprova per majoria absoluta. 
 
b. Moció presentada pels grups municipals de CiU i ERC-AM en defensa de la 
unitat del Català a la Franja  
 
S’incorporen a la sessió la senyora Marta Neira i Reina i el senyor Àngel Lugo i 
Calderón. 
 
Aquesta moció s’ha presentat per urgència, després de la convocatòria del Ple, no ha 
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni 
d’Intervenció. 
 
El senyor Eduard Garcia i Gebani llegeix la moció següent: 
 
“Davant la recent aprovació de la Llei d’ús, protecció i promoció de les llengües i 
modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó, amb els vots del PP i del Partit Aragonès, la 
qual supedita la realitat lingüística de la Franja a criteris polítics basats en 
l’anticatalanisme i l’aniquilació del català a la Franja, des de la més radical 
irresponsabilitat política 
 
Atès que la Carta Europea de Llengües Minoritàries, ratificada per l’Estat espanyol, 
obliga a respectar l’àrea geogràfica de cada llengua, al marge de les divisions 
territorials polítiques o administratives, 
 
Atès que la Comissió de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries de 1992 ha 
emès diversos informes negatius a l’Estat espanyol per la situació del català a la 
Franja, no per cap Llengua Aragonesa Pròpia de l’Àrea Oriental (LAPAO).  
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Atès que la comunitat acadèmica i científica internacional manifesta unànimement que 
la llengua parlada a les comarques de la Franja és el català,  
 
Atès que el Reial decret 3118/1976, del 26 de novembre, atorga el reconeixement 
competencial d’autoritat lingüística de la llengua catalana a l’Institut d’Estudis Catalans, 
en qualsevol del territoris catalanoparlants. 
 
Atès que és una aberració filològica reconèixer el dret a l’ensenyament de la LAPAO, 
ja que l’ensenyament d’aquesta pseudollengua acientífica implicarà la fi de 
l’ensenyament de la llengua catalana per a la nostra població escolar. 
 
Atès que tots els centres educatius amb un projecte bilingüe (català-castellà) o trilingüe 
(català-castellà-anglès) en llengua catalana tenen amenaçada la seva pervivència, ja 
que si no hi ha classes de català no hi podrà haver assignatures cursades en català, 
fet que privarà de qualitat i competències educatives a l’alumnat del territori,  a més del 
dret a rebre l’ensenyament de la llengua pròpia. 
 
Atès que el projecte de llei articula que, quant a la relació amb les administracions, els 
administrats podran usar la LAPAO com a traducció complementària a la prèvia 
redacció en castellà de qualsevol document adreçat a l’administració. 
  
Atès que la llengua catalana, amb les seves diferents variants dialectals, ha estat 
històricament el vehicle d’entesa i de comunicació entre les persones i institucions dels 
territoris de la Franja i dels de Lleida i Terres de l’Ebre que la tenen com a pròpia. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar, a través de la Junta de portaveus, per 
tots els grups parlamentaris, excepte el PPC i C’s, una declaració de reconeixement de 
la unitat de la llengua catalana, en què denuncia les “denominacions impròpies” que 
contravenen els principis científics i acadèmics i que no en reconeixen la unitat. I 
també demana al govern espanyol que actuï a favor d’aquest reconeixement i 
denuncia que les iniciatives dels governs balear i aragonès “no s’ajusten a la 
Declaració universal dels drets lingüístics.”  
 
Els grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord pel Masnou, proposen al Ple de l’Ajuntament del Masnou l’adopció dels 
següents  

ACORDS 
 
1. Demanar al Govern d’Aragó que respecti i utilitzi la denominació científica 

internacional de la llengua parlada a la Franja, el català, com a riquesa patrimonial 
cultural a respectar, protegir i fomentar, compartida amb Catalunya, País Valencià, 
Illes Balears, la Catalunya Nord, l’Alguer, el Carxe i Andorra. 

 
2. Demanar a la Cambra parlamentària d’Aragó que deixi sense efecte la Llei d’ús, 

protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó, 
restant vigent l’actual Llei 10/2009, de 22 de desembre. 

 
3. Demanar al Govern d’Aragó que no apliqui la Llei d’ús, protecció i promoció de les 

llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó i que, per contra: 
 

a. Implementi l’ensenyament obligatori del català als centres educatius dels 
municipis de la Franja, per respecte als drets lingüístics dels parlants i per 
garantir-ne el seu coneixement i pervivència. 
 

b. Mantingui els diferents projectes educatius bilingües (català- castellà) i trilingües 
(anglès-català-castellà) implementats en alguns centres educatius de la Franja, 
respectant la voluntat de la comunitat educativa del territori. 
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c. Reconegui l’Institut d’Estudis Catalans com a autoritat acadèmica competent, així 
reconegut jurídicament en norma estatal, considerant també la normativització 
dialectal que l’IEC contempla, defensa i protegeix.  

 
4. Donar trasllat d’aquests acords al Govern d’Aragó, al Parlament de Catalunya, a 

l’Institut d’Estudis Catalans i a la Plataforma per la llengua.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots en contra (PP). 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Bé, serà curta l’explicació de vot, però només volia repassar una mica el que acaben 
vostès de votar. Nosaltres hi hem votat en contra perquè ens hem posicionat al costat 
dels nostres companys, del Partit Popular d’Aragó i del Partit Aragonessista. 
 
Vostès estan demanant als ciutadans aragonesos, a vostè, a vostè, a vostè, que 
poden ser de Saragossa, poden ser del poble que vulguin, diu: “Escolti’m, implementi 
vostè l’ensenyament obligatori del català als centres educatius de la Franja.” Això és el 
que estan dient als ciutadans aragonesos. 
 
També estan dient als ciutadans aragonesos: “Escolti’m, mantingui els diferents 
projectes educatius bilingües: català-castellà, i trilingües.” Em salten les llàgrimes, 
perquè aquí no ho diuen això. Em salten les llàgrimes escoltant això. 
 
I, en tercer lloc, diuen als senyors aragonesos, als veïns d’Aragó, els diuen: “Escoltin, 
senyors aragonesos, reconeguin l’Institut d’Estudis Catalans com a autoritat 
acadèmica. Perdoni’m, això és d’una prepotència inadmissible i això és el que estan 
dient als aragonesos amb aquesta moció. Jo no sé si hi han reflexionat, però és que 
realment és així, i penso que hi ha moltes formes de fer les coses i aquesta jo crec que 
no és la més adequada. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Només una breu intervenció, perquè crec que la moció és prou clara. Jo crec que el 
senyor De las Heras confon les coses, confon el que són les actituds i els 
posicionaments polítics legítims i amb les postures aquestes obscurantistes que ens 
retornen a temps, diguem-ne, foscos i que poden portar al genocidi de la nostra 
llengua. 
 
Podem fer molta broma amb el tema i és veritat, perquè la ignorància de les Corts 
d’Aragó, en aquest sentit, arriba als límits de desconèixer que LAPAO existeix, existeix 
a la Xina popular, on 300.000 persones entre la Xina i Birmània parlen el lapao, que és 
un dialecte del xian; per tant, es podrien haver informat una mica abans de crear 
aquesta situació, aquesta dualitat lingüística tan interessant. 
 
Jo crec que, al marge de la broma i que també hi ha una altra llengua minoritzada, que 
és l’aragonès, i que es parla a les comarques pirinenques i prepirinenques d’Aragó, 
crec que és un fet molt preocupant i també el món universitari d’Aragó mateix ha 
reaccionat davant d’aquesta decisió desafortunada, que creiem que suposa perdre una 
cosa important en política i el sentit del ridícul. 
 
El Sr. Francesc Xavier Serra  
 
Sí. Per dir que no és només el que nosaltres opinem, sinó el que opinen molts 
aragonesos. De fet, és el que passava a Aragó fins que aquest Parlament actual ha 
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canviat les coses. Per tant, no és només l’opinió que puguem tenir aquí, sinó el que 
opinen també una gran part dels aragonesos. 
 
Diria, en tot cas, primer, que cal explicar la nostra abstenció anterior, perquè podria 
semblar estranya, però crec que és molt raonada. És una abstenció perquè, per molt 
ràpid que nosaltres aprovem aquesta moció, si no hi ha una majoria diferent al 
Parlament d’Aragó, poca incidència tindrà, real, quant al canvi d’això i aquest canvi de 
majoria al Parlament d’Aragó no serà ràpid ni de bon tros. 
 
I, per tant, avui no corria pressa presentar aquesta moció, la podien haver presentat el 
mes següent sense cap mena de problema i amb la mateixa efectivitat que avui, 
perquè recordo que ja estava aprovada al Parlament d’Aragó aquesta barbaritat. 
 
La simple lectura de la proposta que fa el parlament aragonès substituint un nom 
científic i tot el que representa aquesta substitució, tal com s’ha dit ja a la mateixa 
moció, del català, aplicat a la gent que el parla en una part dels territoris de la Corona 
d’Aragó és un insult a la intel·ligència, com ho és aquesta denominació de LAPAO, que 
ja és suficient per veure la simple intencionalitat política que té aquesta barrabassada. 
 
Per cert, en aquestes coses passa com amb Galileu, el qual, com recordareu, el zel 
perseguidor de l’Església catòlica, no el cel de dalt sinó el zel, en castellà celo, de la 
seva època va obligar-lo a afirmar que la terra era el centre de l’univers i que no es 
movia. 
 
Es diu que Galileu, però, després de la declaració obligada va dir allò que: eppur si 
muove, és a dir, es mou, diguin el que diguin, es mou, doncs aquí és igual. Els 
habitants de la Franja poden ser obligats públicament a dir que parlen en LAPAO o el 
que vulguin, i que aquest invent és diferent del català, però continuaran parlant el 
mateix idioma que nosaltres, exactament el mateix, el català, i diria, encara que no 
vingui massa al cas, però ho he llegit aquest matí i m’ha fet molta gràcia, que al segle 
XIX, una de les frases que més es repetien per tot Europa i que pot ser una casualitat 
però té la seva gràcia llegir-la, era la següent: “Allà on es lluita per la llibertat sempre hi 
ha polonesos”. 
 
La Sra. Marta Neira  
 
Sí, molt simple. És que, a veure, senyor De las Heras, les llengües tenen una definició 
i un nom científic, i el que no es pot fer des de la política és passar-se pel folre els 
coneixements científics i inventar-se el nom d’una llengua. És evident que hi ha una 
intenció de tapar el català tot el que puguin, però, és clar, no, no, això és intolerable, 
això és intolerable.  
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Sí, molt breument. Primer de tot, vull agrair el vot de tots els grups que li han donat 
suport. Després, vull incidir que creiem que és una moció que parla per si mateixa i, 
per tant, hi ha poc per afegir i, en tot cas, vull indicar que creiem que ens trobem 
davant de l’enèsim atac, no només a la llengua catalana, sinó a la identitat catalana i a 
tot allò que traspua una mica de catalanitat i, per tant, és la nostra voluntat i la nostra 
obligació defensar-ho. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Per al·lusions. A la senyora Neira li volia contestar. Jo, perquè em penso que no han 
entès bé el sentit de l’explicació que he donat abans i, els afegeixo més, diuen que el 
PP té la fixació que està en contra del català. Suposo que els meus companys 
mallorquins quan els dius: “Tu què parles?” contesten: “Jo parlo mallorquí!” I als meus 
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companys valencians quan els preguntes: “I tu què parles?” responen: “Valencià.” 
Cadascú se la fa seva la llengua i això és el més normal del món. 
 
Una altra cosa és que jo no estic d’acord en el que s’està exigint, amb una prepotència 
inadmissible, des d’un consistori com és el Masnou, com podia ser des de qualsevol 
altre àmbit, als ciutadans aragonesos una decisió que han pres democràticament. Això 
és el que no és admissible. 
 
Estaran d’acord o no amb el contingut, serà discutible lingüísticament, acadèmicament, 
històricament o el que vulguin, però el que no és acceptable són les exigències i com 
està redactant això i què se’ls vol dir. Busquin un ciutadà aragonès i expliquin-li això a 
la cara. Això sembla que ho estan passant per alt i és molt important. Estan passant 
per alt coses molt importants i d’això és del que em queixo. D’això precisament. 
 
Fora de l’ordre del dia, el Grup Municipal del GIM presenta la moció següent:  
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Bé. Bàsicament la urgència ve donada perquè, efectivament, no tenim reglament que 
reguli aquestes activitats. Sembla que era una cosa que en principi no passava de ser 
anecdòtica en aquest municipi i que, quan hem rebut tots algunes queixes i 
suggeriments en aquest sentit, jo crec que és recomanable que, com més aviat ens 
posem a treballar en aquest sentit, si estem tots disposats a caminar en la mateixa 
direcció, doncs era convenient presentar-ho en aquest mateix Ple. 
 
El president sotmet a votació la urgència de la moció amb el resultat següent: 16 vots 
a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, GIM i la regidora no adscrita) i 5 vots en contra (ICV-
EUiA i PP). S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí. Doncs passaré a llegir la proposta, que ha estat modificada en aquests cinc minuts 
de recés per les aportacions que hi han fet els companys del PSC o els companys de 
l’Equip de Govern, de CiU i ERC, en el seu conjunt, i, per tant, vindran incorporades en 
la lectura, que diferirà una mica respecte de la que hem entregat a la resta de 
companys. 
 
Moció presentada pel Grup Independent del Masnou (G IM) per instar l’equip de 
govern a elaborar una normativa sobre el consum d’a lcohol a la via pública 
 
El senyor Francisco Avilés i Salazar llegeix la moció següent: 
 
“Atès que, d’acord amb la Organització Mundial de la Salut (OMS), el consum nociu 
d’alcohol provoca greus malalties cardiovasculars, cirrosis hepàtiques i diversos 
càncers, així com el factor determinant de certs trastorns neuropsiquiàtrics.   
 
Atès que aquesta mateixa organització considera que, a més de malalties orgàniques i 
neuronals, també genera perjudicis a terces en accidents de trànsit o violència física 
de persones sota els efectes de begudes alcohòliques contra d’altres. 
Atès que l’alcohol és el motiu de la mort del 9% dels joves d’entre 15 a i 29 anys. 
 
Atès que la nostra població, amb una considerable oferta d’oci, especialment a l’estiu, 
concentrada al Port Esportiu, guinguetes de platja i terrasses a diferents punts del 
terme municipal, ofereix ja als joves la possibilitat de consumir alcohol d’una manera 
responsable i sota el control de les forces de seguretat, sobretot pel que fa a la 
normativa de consum de menors.  
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Atès que el consum a la via pública pot esdevenir una alternativa més econòmica al 
consum en establiments regulats, i que aquesta economia pot permetre augmentar-ne 
el consum. 
Atès que aquests fenomen s’ha batejat socialment com el “Botellón”. 
 
Atès que no existeix actualment al Masnou cap normativa local ni supralocal que 
impedeixi el consum d’alcohol a la via pública, fora dels establiments. 
 
Atès que els ajuntaments, d’acord amb la Constitució Espanyola (art. 137), tenen 
reconeguda potestat normativa, aspecte aquest que es desenvolupa mitjançant la Llei 
de Bases de Règim Local, articles 41 al 84.1. 
Atès que correspon al Ple de la Corporació l’aprovació d’aquesta normativa, d’acord 
també amb la mateixa Llei de Bases, article 22.2. 
 
Atès que la normativa esmentada amb anterioritat, també reconeix la promulgació de 
Bans, de manera temporal i sobre qüestions molt puntuals que puguin afectar en un 
temps i a un col·lectiu molt concret. 
Atès que és a punt de començar la campanya d’estiu, així com la Festa Major, 
revetlles de Sant Joan i Sant Pere i resta d’activitats de lleure, especialment per la nit. 
 
Es per tot això que hem exposat que el grup municipal del GRUP INDENPENDENT 
DEL MASNOU (GIM) demanem l’adopció per part del plenari municipal dels següents 
 

ACORDS: 
 

1r, Instar l’Equip de Govern a l’elaboració d’una Ordenança específica que reguli el 
consum d’alcohol a la via pública i al Port Esportiu del Masnou. 
  
2n, Mentre no sigui efectiva aquesta ordenança, instar a l’Equip de Govern a realitzar 
una campanya informativa completa entre la joventut que es concentra a la zona d’oci 
nocturn del Port Esportiu del Masnou,  i d’altres zones de la vila, on a més d’explicar la 
posada en marxa de l’ordenança, se’ls informi de les conseqüències de l’abús de 
l’alcohol. 
 
3r, posar el fet en coneixement dels vilatans del Masnou mitjançant la revista El 
Masnou Viu, així com per correu electrònic a les entitats del poble i molt especialment 
a totes aquelles persones dedicades a combatre la xacra que suposa el consum 
excessiu d’alcohol a la nostra població.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, 
majoria absoluta. 
 
El Sr. Francesc Xavier Serra  
 
Sí, per dir que, en tot cas, nosaltres ens hem oposat a la urgència d’aquesta moció 
perquè, en principi, les festes majors del Masnou tenen una data fixa i, per tant, es 
podria haver presentat amb prou temps per no presentar-la d’urgència a última hora. A 
més, això ha provocat una modificació del text que s’ha donat aquí mateix sense que 
hi hagi hagut temps de poder-s’ho mirar. Per sort, les modificacions són escasses i, 
per tant, sí que hem pogut votar-hi a favor, cosa contrària del que hauríem fet si 
s’hagués mantingut el text de la moció tal com estava presentat. Però aquestes 
tampoc no són maneres d’actuar. Per tant, nosaltres entenem que s’han d’intentar 
guardar aquests elements, les formes, no perquè siguin les formes d’actuació 
elegants, sinó sobretot perquè permetin a tothom actuar en conseqüència i poder fer la 
nostra tasca cadascú en el lloc que li correspon. 
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I, en tot cas, vull dir que, sobre tots aquests temes, com en molts d’altres, hi ha 
elements que són legals, però també hi ha elements que són socials i sobre els quals, 
en molts, segurament tindrem posicions força diferents.  
 
Esperem, per això, que, com que bàsicament el que s’aprova és anar fent, primer, una 
ordenança i, per tant, ja prepararem l’ordenança en què s’especificarà què s’entén per 
cada una d’aquestes qüestions. I, segon, una campanya que esperem que tingui lògica 
i que funcioni, perquè les campanyes sobre drogodependències està estudiat que són 
les que pitjor funcionen de totes les campanyes que es fan arreu del món, perquè per 
a la gent que consumeix drogues de qualsevol tipus, inclòs alcohol, s’ha de fer una 
campanya d’una manera molt determinada i molt propera per poder tenir èxit, i 
esperem, en tot cas, que aquesta sí que tingui èxit, que puguem fer una bona 
campanya en aquest sentit i que funcioni, i que després puguem aportar la nostra visió 
en l’ordenança corresponent. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Sí, només per afegir el nostre vot afirmatiu. Vull explicar també que aquesta era una 
preocupació compartida per l’Equip de Govern i que el fet d’elaborar una ordenança en 
aquesta línia ja estava previst en el programa que es va fer per a aquest mandat i era 
un objectiu compartit per tot l’Equip de Govern. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies. Molt breument. Home, agraeixo, lògicament, el vot favorable a tots els 
regidors aquí presents i sobretot l’esforç, perquè és veritat que ha estat una moció 
d’urgència enviada per correu electrònic a les sis de la tarda més o menys als 
portaveus dels grups, segurament algun dels quals no ha pogut ni llegir-la perquè no 
ha obert ni el correu, és normal. L’únic és que nosaltres creiem adient iniciar aquest 
procés de reglamentació, a nosaltres ens ha arribat, i crec que a la resta de grups 
també, que, encara que sigui de manera puntual, s’ha produït algun esdeveniment 
preocupant i els serveis policials d’aquest municipi tenien certes limitacions a l’hora de 
poder actuar perquè no hi havia una ordenança d’aquest tipus. El que han fet és donar 
el que es diu col·loquialment el pistoletazo de salida i és cert que ja tindrem temps de 
xerrar de com, de quina manera s’ha de fer aquesta ordenança, però, en definitiva, era 
una bona manera d’iniciar-la i, per tant, agraïm l’esforç que han fet tots els regidors per 
votar una moció que han tingut poc temps per preparar, poc temps per estudiar i poc 
temps per esmenar. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 23.58 hores del 
mateix dia, de la qual, com a secretària, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es 
transcrigui al llibre d’actes, que certifico. 


