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Núm. PLE2013/2 
 
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou de l 24 de gener de 2013  
 
A la vila del Masnou, a les 20.05 hores del dia 24 de gener 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 i 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 es 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 20 de 

desembre de 2012 
 

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: 
 

• Cursa de Sant Silvestre 
El dia 26 de desembre es va celebrar la trenta-tresena edició de la Cursa de Sant 
Silvestre, que ha marcat un nou èxit de participació. Les inscripcions masculines es 
van esgotar vuit dies abans i en total van ser 1.400 inscrits. En dones, un any més 
va augmentar la inscripció i es va aconseguir un increment final del 25% respecte 
de l’any anterior, amb 750 inscrites. En aquest format de cursa es vol donar 
rellevància a l’esport femení i s’ha aconseguit en dos anys més que doblar la 
participació. 
 
En infantils, hi van participar més 300 nens i nenes, en dues curses. 
 
L’animació de l’arribada va ser a càrrec dels tabalers de la Sagrada Família i 
també hi va haver una gran cobertura mediàtica de TV3 i TVE, en especial de TV3, 
que durant tot el dia va fer difusió de la notícia, tant als Telenotícies de TV3 com al 
canal 324.  

 
• Nadalem 
Els dies 27, 28 i 29 de desembre va tenir lloc el Nadalem Jove, que va acollir 
diversos tallers, tornejos i activitats destinats a joves de dotze a trenta anys. 
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Enguany, les activitats es van portar a terme durant el matí, la tarda i la nit (oci 
nocturn), amb alternatives d’oci per al jovent al llarg d’aquests dies. Així, van 
poder gaudir realitzant manualitats de reciclatge amb diferents tècniques, tallers 
durant els quals es va fomentar el reciclatge i la idea que qualsevol material que 
tinguem a l’abast es pot reutilitzar. També van participar en un torneig de ping-
pong, un taller d’expressió i art, un taller de beat box i breakdance, i jocs de taula 
a l’espai de trobada. 
 
Cal destacar que les dues activitats que més van agradar van ser el taller de grafit, 
i la nit del karaoke i coreografies. 

 
En el curs de grafit hi van participar diferents joves d’entre 12 i 18 anys, els quals 
ens van donar una resposta molt positiva, ja que el resultat de pintar les grades de 
Ca n’Humet els va agradar molt. 

 
I, per finalitzar, el Nadalem Jove va organitzar una nit divertida de karaoke i 
coreografies en què van participar joves i alguns pares i mares, els quals es van 
apropar a Ca n’Humet per passar una bona estona amb els seus fills i filles. 

 
L'acollida del Nadalem Jove ha estat positiva i s’han pogut portar a terme 
pràcticament tots els tallers organitzats per la Regidoria d’Infància i Joventut, 
excepte el taller d’skate. 
 

El Nadalem Jove ha estat ubicat a Ca n’Humet, a la placeta i les grades, a l’aula 
d’estudi i a l’Espai de Trobada. 

 
• Nadalem Infantil 
Els dies 27, 28 i 29 de desembre, també va tenir lloc el Nadalem Infantil, que va 
acollir diverses activitats, entre les quals es podien trobar inflables per a nens i 
nenes fins als onze anys, tallers en família en què els més petits podien jugar amb 
els pares i mares a jocs de taula i cooperatius, i sessions de contacontes. 
 
També van poder fer esport el divendres a la tarda al Complex Esportiu i pujar als 
vehicles de la Policia Local i els de Protecció Civil. El dissabte a la tarda, i després 
que els infants poguessin fer fanalets per anar rebre Ses Majestats els Reis de 
l’Orient, es va poder gaudir de l'espectacle de teatre Contes de Nadal, amb Tanaka 
Teatre, gràcies al qual els nens i nenes van compartir una tarda de tradicions 
nadalenques de diversos indrets del món. 
 
L'acollida del Nadalem Infantil d'enguany ha estat molt positiva: els tallers familiars 
s'han omplert dia rere dia i els pares i mares s'han engrescat a compartir aquest 
espai amb els seus fills, que han omplert totes les activitats. 
 
La ubicació del Nadalem en diversos indrets del municipi ha estat una proposta 
amb molt bona acceptació i ha tingut una gran participació. En el transcurs 
d'aquests tres dies, centenars d'infants i adults han compartit i gaudit d'aquest 
espai. 

 
• Carters i patges reials 

Els dies 3 i 4 de gener, els carters i patges enviats per Ses Majestats els Reis de 
l’Orient es van ubicar a la plaça d'Ocata. En el transcurs de les dues tardes, els 
infants van poder entregar-los les seves cartes i expressar-los les seves peticions i 
desitjos. També hi havia el patge Xumet, a qui els infants més menuts podien 
entregar el xumet. 
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Més de cinc-cents infants van lliurar la seva carta als patges amb el desig de 
despertar-se el dia 6 de gener amb els seus desitjos fets realitat. 
 
• Cavalcada de Reis 

El dia 5 de gener, Ses Majestats els Reis d'Orient ens van visitar per repartir els 
seus regals entre els infants del Masnou. L'arribada va ser, com és habitual, amb 
vaixell, a la plaça d’Europa del port esportiu. Allà van ser rebuts per les autoritats 
municipals i els tres escolars que van guanyar el Concurs de Felicitacions de 
Nadal: HHHHH, ZZZZZ i MMMMM, a més de tots els nens i nenes del municipi.  
 
Des d'allà va començar la cavalcada, que va recórrer el municipi amb les carrosses 
dels Reis, acompanyades de les vuit que havien preparat diverses entitats i 
col·lectius de la Comissió de Festes. Durant el recorregut, el jurat va valorar les 
carrosses i va premiar els Germans Fortea amb el primer premi, l'APA de l'escola 
Bergantí amb el segon i el Centre Cultural Luz del Alba amb el tercer. En acabar, 
els guanyadors van recollir el premi a Ca n'Humet 
 
Des de l’Ajuntament volem agrair la col·laboració de tothom qui va participar en la 
cavalcada. 
 
• Campanya “Queda’t a comprar al Masnou” 

Aquest any, per tercera vegada, s’ha portat a terme la campanya “Queda’t”, de 
suport al comerç local i de proximitat, impulsada per l’Ajuntament del Masnou. La 
campanya vol promoure el comerç del municipi durant les dates nadalenques i ha 
comptat amb el suport de tots els comerços de la vila i la Federació del Comerç, la 
Indústria i el Turisme del Masnou. 
 
Durant la campanya, als ciutadans i ciutadanes que aportaven tres tiquets de 
compra de qualsevol comerç del Masnou, se’ls regalava una ecobossa, i si omplien 
una butlleta, tenien l’oportunitat de participar en un sorteig de deu vals de 300 
euros.  
 
La campanya, que es va iniciar el 6 de desembre passat, en el marc de la Fira de 
Santa Llúcia celebrada al pati del Casino i va finalitzar el 24 de desembre, ha tingut 
una participació similar a la de l’edició anterior. En total s’hi han repartit un total de 
2.250 ecobosses. 
 
El sorteig dels deu premis de 300 euros es va portar a terme el 5 de desembre 
passat al Mercat Municipal i l’entrega de premis a les persones premiades a la sala 
de plens, el dia 9 de desembre. Els premiats hauran de gastar els 300 euros en 
compres als comerços de la vila. 
 
• Activitats a la Biblioteca 

El 18 de gener passat, a la sala polivalent de la Biblioteca del Masnou, es va dur a 
terme una Hora del Conte, a càrrec d’Esteve Pujol, que va incloure una selecció de 
contes per a l’educació emocional del seu darrer llibre: El gran llibre de les 
emocions. 
 
Del dia 14 fins al 18 de gener, s’han recollit els treballs per al concurs per trobar el 
logotip de la colla bastonera del Masnou Ple de Cops. Les obres presentades 
quedaran exposades a la Biblioteca per sotmetre-les a votació popular fins al dia 
25.  
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• Teatre de titelles per a la promoció de la higiene dental, 1r primària 

El 18 de gener, uns 225 alumnes de primer de primària de les escoles del Masnou 
van poder gaudir de l’obra de titelles Dents netes, sí!!!, inclosa dins del catàleg 
d’activitats de promoció de la salut que s’ofereix a les escoles i instituts des de la 
Regidoria de Salut Pública. 
 
L’activitat va tenir lloc a Ca n’Humet i enguany hi van participar les escoles Ferrer i 
Guàrdia, Lluís Millet, Ocata, Rosa Sensat, Marinada, Sagrada Família i Les 
Escolàpies. 
 
L’obra, va ser a càrrec del grup l’Estenedor, Teatre de Titelles, que fa anys que la 
representa, i va tenir una gran acceptació entre les escoles. 
 
• Activitats del Museu 

El dia 19 de gener es va inaugurar l’exposició “L’Holocaust a Europa”. L'exposició 
explica l'extermini dels jueus a Europa durant el nazisme i la barbàrie dels camps 
de concentració, mitjançant plafons i pel·lícules. Aquesta exposició l’ha cedida el 
Memorial de la Shoah de París, a proposta de l’Associació UNESCO El Masnou. 
L'acte inaugural va incloure una conferència a càrrec de Josep Calvet, historiador 
de la Universitat de Lleida, titulada "Rutes d'evasió a través dels Pirineus". Des de 
l’Amical de Mauthausen s’ha ofert formació específica al professorat a càrrec de 
Rosa Toran, presidenta de l’Amical de Mauthausen i altres camps.  
 
• Canvis a la Nacional II entre les rotondes de la ca rretera d'Alella i de 

Montgat 
El dia 9 de gener van començar els treballs de remodelació a la carretera N-II al 
tram comprès entre la rotonda de la carretera d'Alella i la de Montgat, i, a causa de 
les queixes rebudes dels ciutadans per aquesta actuació, l’Ajuntament va sol·licitar 
una reunió amb la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest dimarts es va mantenir una reunió, a la qual vam assistir el regidor de 
Mobilitat i jo mateix, amb el director general de Carreteres, el Sr. Xavier Flores, per 
analitzar la intervenció que la Generalitat va fer entre les rotondes de Montgat i 
Alella.  
 
L'Ajuntament va informar el Sr. Flores del gran nombre de queixes que havíem 
rebut dels usuaris de l’N-II, ja que la intervenció havia provocat moltes cues en 
sentit Mataró. L’Ajuntament va demanar que, en el cas que no fos possible trobar 
una solució millor de manera immediata, és tornés a la situació inicial. També es va 
proposar que s’estudiés la possibilitat que el carril central entre les dues rotondes 
fos de caràcter reversible. 
 
La Direcció General de Carreteres va informar de la seva voluntat de rectificar les 
obres fetes a l’N-II i restablir els dos carrils en sentit Mataró entre les rotondes 
d'Alella i Montgat i que les obres podrien començar aquesta mateixa setmana. Les 
obres es faran de nit per no influir negativament en la fluïdesa del trànsit i 
s’aprofitarà la intervenció per aplicar petites millores relacionades amb la seguretat, 
com ara la instal·lació de reflectants a la doble línia contínua. 
 
El director general també va assumir el compromís d’estudiar la reversibilitat del 
carril central, tot i que ha posat de manifest que, a banda dels problemes d'inversió 
que pot suposar la implantació d'un carril reversible, hi pot haver complicacions 
tècniques quant a la introducció d'aquest carril a les rotondes. 
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D’altra banda, l’Ajuntament ha sol·licitat hora per mantenir una reunió amb el 
director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme per exposar-li els problemes 
de mobilitat que hi ha al Baix Maresme i demanar-li la gratuïtat de la C-32 en el 
tram entre Montgat i Mataró, o, si més no, que es tornin a recuperar les 
bonificacions de fins al 100% per als usuaris habituals del peatge d’Alella.  

 
3) Donar compte dels decrets d'Alcaldia 

 
a. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 19 de desembre de 2012 pel qual es 

designa de manera indistinta diversos lletrats de la Gerència del Servei 
d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, perquè representin i 
defensin els interessos municipals en el procediment 299/2012 E. 
 

b. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 19 de desembre de 2012 pel qual es 
designa de manera indistinta diversos lletrats de la Gerència del Servei 
d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, perquè representin i 
defensin els interessos municipals en el procediment 295/2012 E. 

 
c. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 20 de desembre de 2012, pel qual 

es designa una lletrada perquè representi i defensi els interessos municipals en el 
recurs contenciós administratiu número 450/2012-C. 
 

d. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 31 de desembre de 2012, pel qual 
s’aprova la pròrroga del Pressupost per a l’any 2013. 

 
e. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 8 de gener de 2013, pel qual es 

designa un procurador perquè representi els interessos municipals en el recurs 
número 402/2012 procediment abreujat Secció: 2B. 
 

f. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 17 de gener de 2013, pel qual es 
designa una lletrada assignada per Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, i 
un procurador, en el procediment abreujat número 185/2012 A, recurs contenciós 
administratiu, en matèria de responsabilitat patrimonial. 

 
g. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 18 de gener de 2013, pel qual es 

designa una lletrada perquè representi i defensi els interessos municipals, en el 
procediment abreujat número 185/2012 A, recurs contenciós administratiu, en 
matèria de responsabilitat patrimonial. 

 
4) Donar compte del Decret de reconeixement extraju dicial de les factures del 

mes de novembre i desembre de l’empresa CESPA, SA 
 
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, dona compte del Decret 
següent: 
 
Vist que en la sessió plenària ordinària del dia 20 de desembre de 2012 es va aprovar 
delegar en l’alcalde l’aprovació de les factures que podien quedar pendents 
corresponents als mesos de novembre i desembre, i donar-ne compte a la Comissió 
Informativa d’Administració i Finances en la primera sessió que celebri. 
 
Es dóna compte del Decret d’aprovació de data 31 de desembre de 2012, 
corresponent a les factures següents del mes de novembre i desembre amb càrrec al 
Pressupost de 2012 i per l’import de 251.627,14 euros: 
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FACTURES EXTRAJUDICIALS MES DE NOVEMBRE I DESEMBRE CESPA, SA 

  
12002767 1 05/12/2012 12MN00103  30/11/12 CÀNON SERVEI NETEJA VIÀRIA MES DE NOVEMBRE 

54.680,89 
 
12002768 1 05/12/2012 12MN00102  30/11/12 AUGMENT DE PERSONAL DESTINAT SERVEI 
NOVEMBRE 

8.230,97 
 
12002769 1 05/12/2012 12MN00101  30/11/12 CÀNON DEL SERVEI DE RECOLLIDA 
D'ESCOMBRARIES NOVEMBRE 

44.738,91 
 
12002770 1 05/12/2012 12MN00100  30/11/12 SERVEI DE RECOLLIDA ORGÀNICA DOMICILIÀRIA 
NOVEMBRE 

10.130,25 
 
12002771 1 05/12/2012 12MN00104  30/11/12 SERVEI DE BUIDAT DE CONTENIDORS SOTERRAT 
NOVEMBRE 

6.317,69 
 
12002772 1 05/12/2012 12PM00084  30/11/12 SERVEI DE BUIDAT DE CONTENIDORS SOTERRAT 
NOVEMBRE 

1.614,20 
12003069 1 31/12/2012 12MN00116  31/12/12 CÀNON SERVEI NETEJA VIÀRIA MES DE DESEMBRE 

54.680,89 
 
12003070 1 31/12/2012 12MN00114  31/12/12 CÀNON DEL SERVEI DE RECOLLIDA 
D'ESCOMBRARIES DESEMBRE 

44.738,91 
 
12003071 1 31/12/2012 12MN00115  31/12/12 CÀNON AUGMENT DEL PERSONAL DESTINAT SERVEI 
DESEMBRE 

8.230,97 
 
12003072 1 31/12/2012 12MN00112  31/12/12 SERVEI DE RECOLLIDA ORGÀNICA DOMICILIÀRIA 
DESEMBRE 

10.130,25 
12003073 1 31/12/2012 12PM00088  31/12/12 SERVEI DE BUIDAT DE CONTENIDORS SOTERRAT  
ORGÀNICA DESEMBRE 

1.614,20 
 
12003074 1 31/12/2012 12MN00113  31/12/12 SERVEI DE BUITAT DE CONTENIDORS SOTERRAT  
REBUIG DESEMBRE 

6.519,01 
IMPORT TOTAL            251.627,14 

 
5) 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 i Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido,  
el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero. 
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Relació d’assumptes que es proposen passar a la ses sió del Ple fora de l’ordre 
del dia i prèvia declaració d’urgència  
 
La Sra. Sílvia Folch  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, la urgència de la proposta que portem... De fet, hi ha un 
informe en què està justificada la urgència dintre del mateix expedient. No sé si volem 
que faci una explicació addicional. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Tothom n’és coneixedor. Per tant, rectifiquem si és o no urgent i, després, vostè, 
senyora Folch, faci la presentació del punt a tractar. 
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta 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. 
 
a. Modificació d’un fitxer de dades de caràcter per sonal de l’Ajuntament del 
Masnou 
 
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada d’Atenció Ciutadana, llegeix la 
proposta següent: 
 
“La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (en endavant LOPD) té com a objecte principal garantir i protegir els drets 
fonamentals de les persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i 
familiar. 
 
En aquest sentit, i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació 
necessària per a l’exercici efectiu d’aquests drets, l’article 20 de la LOPD i l’article 52 
del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal preveuen que la creació, modificació i supressió dels fitxers de 
les administracions públiques que continguin dades de caràcter personal sols es 
podran dur a terme en virtut de l’aprovació de disposició general o acord publicat en el 
diari oficial corresponent. 
 
Per Decret d’alcaldia de data 12 de juny de 2006 es va crear el fitxer de control horari 
de l’Ajuntament del Masnou publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en 
data 19 de juny de 2006 i inscrit al Registre de protecció de dades amb codi 
d’inscripció número 206205052.   
 
Vista la Recomanació 1/2011 i la Guia bàsica de protecció de dades per als ens locals 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en relació amb la creació, modificació i 
supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública.  
 
Vist que, d’acord amb la Memòria que consta a l’expedient, per canvis en el sistema de 
gestió de personal és necessari modificar el fitxer de control horari en els apartats: 
denominació, persones afectades, finalitat, procedència i procediment de recollida de 
les dades, estructura del fitxer, unitat on exercir els drets i nivell de seguretat.  
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Vistos els articles 20.2 de la LOPD i 54 del RD 1720/2007 d’aprovació del Reglament 
de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter 
personal, en relació amb la informació que ha de contenir la disposició de creació o 
modificació del fitxer. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar la modificació del fitxer de dades de caràcter personal de control 
horari creat pel Decret d’Alcaldia de data 12 de juny de 2006, que queda amb el 
contingut que es detalla a l’annex.  
 
Segon. Publicar aquest acord de modificació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), publicar-ne una referència al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i exposar-lo al taulell d’edictes de la corporació a fi que, durant un termini de 
30 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació del present acord al 
BOPB, qualsevol persona interessada pugui examinar-lo i presentar-hi les 
reclamacions i/o els suggeriments que estimi procedents. Transcorregut el termini 
esmentat sense que s’hi hagin presentat al·legacions, es considerarà definitivament 
aprovat el present acord.   
 

Tercer. Procedir, un cop complerts els tràmits anteriors, a la inscripció de la 
modificació del fitxer relacionat al punt primer del present acord al Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya.” 
 
La Sra. Sílvia Folch  
 
És el fitxer de protecció de dades que incorpora totes les dades del fitxer horari. Hi 
havia una empresa que ho gestionava, les necessitats de l’Ajuntament han 
incrementat, aquesta empresa no ens les pot donar. Haurem de fer un concurs per 
crear, per buscar una nova empresa que ens doni aquest servei, i aquest servei utilitza 
unes dades i, abans de la contractació i abans de la posada en funcionament d’aquest 
nou servei, és necessari fer i modificar aquest fitxer que teníem ara i, per tant, publicar-
lo i inscriure’l a l’Agència de Protecció de Dades. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
I, per tant, aquest tràmit abans es feia per Decret d’Alcaldia i ara se’ns proposa per 
part de..., jurídicament fer-ho, fer aquest tràmit per Ple, no té més explicació que 
aquesta. Per tant, doncs, sotmetrem a votació la proposta. 
 
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. 

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

sessió anterior 
 
El Sr. Eduard García 
 
Sí, bona nit. Respecte a algunes preguntes que es van fer al Ple anterior, pel que feia 
a petició de documentació, ha estat lliurada als regidors que la van demanar abans de 
l’inici del Ple. 
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I pel que fa a diverses intervencions que es van fer referents al tema dels guals, un 
grup municipal va fer un seguit de preguntes per escrit que s’han respost per escrit, 
però, en tot cas, com que la resta de grups municipals o alguns grups municipals 
també van fer alguna intervenció respecte dels guals i crec que queda recollida la seva 
inquietud en la resposta que s’ha donat a ICV-EUiA, que va ser el grup que les va 
presentar per escrit, si no els fa res, i malgrat que ja se’ls ha tramès també per escrit, 
doncs faria la lectura de la resposta. 
 
Respecte a l’escrit que va presentar un particular el 31 de maig de 2012, en el qual 
adjuntava un recull fotogràfic d’immobles que no disposaven de la placa identificativa 
de gual, us informo que el servei d’inspecció urbanística municipal va inspeccionar les 
zones denunciades i, posteriorment, va requerir als titulars dels immobles que 
complissin les prescripcions recollides a l’Ordenança municipal reguladora dels guals. 
 
No obstant això, davant del temps transcorregut des de l’aprovació d’aquesta 
Ordenança reguladora dels guals, i havent pogut comprovat 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 què es troben els guals al nostre 
municipi i procedir a la seva regularització. 
 
Des del servei d’inspecció urbanística, i conjuntament amb el Departament de Rendes, 
s’iniciaran els treballs d’inspecció i s’espera que en un breu termini de temps es pugui 
regularitzar la situació dels guals a la nostra vila. 
 
Preguntava també, en aquest cas ICV-EUiA, quina previsió d’ingressos s’havia deixat 
de rebre pels guals en situació irregular i les diferents casuístiques que comporta la 
irregularitat. El desconeixement del nombre de guals en cadascuna d’aquestes 
situacions impedeix fer-ne una aproximació acurada, almenys fins a l’obtenció del 
resultat com a mínim de la inspecció a realitzar. 
 
D’altra banda, us vull comunicar que es procedirà 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. Res més. 
 

b) Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de G overn 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Nosaltres teníem algunes preguntes adreçades a la 
senyora Sílvia Folch. Voldríem conèixer quin és el cost i el calendari de les obres de 
reforma de Ca n’Humet, així com quina és la previsió d’activitats de la Regidoria de 
Joventut un cop estiguin finalitzades. 
 
D’altra banda, també voldríem conèixer quina és la quantitat de sancions cursades per 
incompliments de l’Ordenança de civisme durant l’any 2012, quantes sancions s’han 
cursat, per quins conceptes i amb quin volum de recaptació. 
 
Voldríem conèixer també en quins temes està treballant la Regidoria de Civisme que 
porta la regidora. 
 
D’altra banda, algunes preguntes per al senyor Jaume Oliveras. Voldríem felicitar el 
senyor Oliveras per haver organitzat la Cavalcada de Reis més ecològica de la història 
de la vila, ja que els Reis van arribar a peu a recollir les cartes dels nens i nenes, que 
gairebé ja dormien, ja dormien. 
 



10 
 

A banda de conèixer si faran alguna reclamació a les empreses a la qual van llogar les 
carrosses, voldríem saber quin sobrecost en hores extres de neteja i vigilància va 
suposar cobrir les dues hores de més del recorregut de la cavalcada d’enguany. 
 
També li voldríem fer un prec: que canviï la plaça d’Ocata com a espai de finalització 
del recorregut, ja que, al nostre parer, aquest espai no reuneix les condicions 
adequades que garanteixen la seguretat de les famílies hi anaven a entregar les 
cartes. Pensem que hi ha places a la vila més preparades per reunir un gran volum de 
gent i que garanteixen una protecció adequada, i, igualment, demanaríem que es 
revisés el protocol de seguretat de l’acte, que entenem que és millorable en alguns 
aspectes del recorregut. 
 
El Sr. Francesc Xavier Serra  
 
Bona nit. Dues qüestions: l’any passat, vaig intervenir sobre el tema de Reis en un 
sentit diferent i vaig demanar a l’alcalde que fes una sèrie d’actuacions en el moment 
de la rebuda. He de reconèixer que aquest any ha funcionat correctament. Jo crec que 
quan funciona malament s’ha de dir, però també s’ha de dir quan es rectifiquen les 
coses i funcionen. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
I li vull reconèixer que vostè tenia raó, l’any passat ja la hi vaig donar. 
 
El Sr. Francesc Xavier Serra  
 
Ja, ja ho sé, ja! 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Ens hem esmerçat per no caure en el mateix... 
 
El Sr. Francesc Xavier Serra  
 
I la segona qüestió. Vull felicitar CiU del Masnou per haver canviat de posició i haver-
se afegit a aquells que estem a favor que l’autopista sigui gratuïta. Ho dic perquè ERC 
ja fa temps que figura entre els que n’ha demanat la gratuïtat i en aquest Ple s’ha votat 
així diverses vegades. El PP comarcal també s’ha expressat, només en el tema del 
peatge però, sobre aquest tema i també ha expressat la seva posició. Nosaltres fa 
temps que ho hem fet, incloses esmenes. CiU ha tingut una actitud diferenciada, 
perquè, si bé l’alcalde de Mataró ha estat defensor davant d’aquesta gratuïtat i 
d’alguns canvis en el projecte que ell ha presentat, fins ara, al Masnou, no s’havia 
donat que CiU expressés públicament aquesta posició. Per tant, nosaltres agraïm que 
passi una mica a les files dels que demanem aquesta gratuïtat. En això ja som una 
àmplia majoria i esperem que, a més, aquesta majoria sigui possible o faci possible 
que el Consell Comarcal, la comissió que existeix en el Consell Comarcal i que no 
funciona gairebé, comenci a funcionar algun dia i puguem fer efectives, primer, la 
demanda oficial d’aquesta comarca de la gratuïtat de l’autopista i, després, la solució 
definitiva dels problemes de mobilitat. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Tot i que en parlarem després en la moció que ha presentat el 
GIM, crec que és interessant que mantinguem la pregunta que teníem preparada en 
relació amb les actuacions a l’N-II. I diu el següent: 
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El 9 de gener passat, segons una notícia que apareixia al web municipal, van 
començar els treballs de millora de la Nacional II al tram comprès entre la rotonda de 
la carretera d'Alella i la de Montgat. 
 
La notícia afirmava que “segons ha informat el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament, 
Quim Fàbregas, aquests canvis són fruit d'una proposta que el consistori va fer arribar 
a la Generalitat, a instàncies de la Policia Local del Masnou, i de les reunions que 
s’han mantingut amb els responsables de la Direcció General de Carreteres per 
valorar diverses propostes de millora de l'N-II a l'altura del Masnou.” 
 
Afegia també el regidor que entre les millores principals que suposarà aquest canvi a 
la Nacional II, destaca que es guanyarà fluïdesa en el trànsit en sentit Barcelona i 
probablement no es formaran les cues de vehicles habituals al davant de l'estació del 
Masnou. De la mateixa manera, deia el regidor: “es facilitarà la incorporació a l'N-II 
dels vehicles que ho fan tant des de la carretera d'Alella com des de Can Teixidor”. A 
més, com a conseqüència de la millora de la fluïdesa del trànsit en sentit Barcelona, 
l'autobús urbà podrà assegurar un servei més puntual. Per tot plegat, el regidor 
assegurava que, alhora, s'aconsegueix una millora que augmentarà la qualitat de vida 
dels veïns i veïnes de la zona més afectada, formada pels habitatges del carrer de 
Jacint Verdaguer. Segons les previsions de la Direcció General de Carreteres, les 
obres podrien finalitzar la setmana del 14 de gener. 
 
Pocs dies després de finalitzats els treballs, i suposem que davant l’allau de protestes i 
crítiques rebudes per aquesta actuació, la pàgina web rectificava i, en una nova versió 
de la notícia, donava a entendre que la demanda d’actuació havia estat realitzada pel 
Govern anterior i esmentava que el Govern de CiU i ERC havia demanat una reunió 
urgent amb la Direcció General de Carreteres per tal de trobar una solució al greu 
conflicte que les obres esmentades havien provocat. 
 
Finalment, i des d’ahir, la pàgina web municipal ha modificat dues vegades més la 
notícia. La darrera versió, la d’avui, diu que: “La Direcció General de Carreteres de la 
Generalitat ha comunicat a l'Ajuntament la seva voluntat de rectificar les obres fetes a 
la Nacional II i restablir els dos carrils en sentit Mataró entre les rotondes d'Alella i 
Montgat. Així ho va comunicar el director general de Carreteres, —tal com ha llegit 
abans el senyor alcalde— Xavier Flores, a l'alcalde del Masnou i al regidor de 
Mobilitat, durant la reunió mantinguda el dimarts 22 de gener, a la tarda. Xavier Flores 
també va fer saber als dos edils masnovins que tenien la intenció de començar les 
obres el dimecres 23 de gener, i que es farien a la nit per tal de no entorpir ni 
interrompre el trànsit, però les condicions meteorològiques han fet que l’actuació 
s’endarrereixi fins que la calçada estigui completament seca. Aquest dijous 24, la 
Direcció General de Carreteres ha comunicat a l'Ajuntament que, tenint en compte les 
previsions meteorològiques, les obres no podran començar fins al dilluns 28 de gener. 
A més a més, s’aprofitarà la intervenció per aplicar petites millores relacionades amb la 
seguretat, com ara la instal·lació de petits reflectants a la doble línia contínua.” 
 
El resum de tot això és el següent: inicialment, el Govern de CiU i ERC intenta 
apuntar-se l’èxit de la gestió que havia realitzat davant la Direcció General de 
Carreteres per, a continuació, intentar passar la responsabilitat d’aquesta actuació 
desgraciada al Govern anterior i per, finalment, donar-se per assabentat de la voluntat 
de la Direcció General de Carreteres de rectificar les obres fetes a la Nacional II. 
 
Aquest resum deixa palesa una greu irresponsabilitat tant del Govern municipal de CiU 
i ERC com de la Direcció General de Carreteres, que són els responsables de les cues 
tercermundistes que els veïns i veïnes del Masnou i de les poblacions properes hem 
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hagut de suportar aquests darrers quinze dies i del malbaratament, amb les seves 
decisions, d’un grapat de milers d’euros en executar dues actuacions que no hauran 
servit absolutament per a res. 
 
D’altra banda, i en el cas del Govern municipal, s’ha produït un intent de traslladar les 
responsabilitats de les seves decisions al Govern anterior, i això posa de manifest la 
seva covardia política, en no ser capaç d’assumir com a pròpies les seves errades. 
 
Per tal d’intentar conèixer amb major aproximació quina ha estat la realitat de tot 
aquest cúmul d’errades, i perquè creiem que els nostres veïns i veïnes es mereixen 
una informació veraç i exhaustiva del que ha succeït, demanem al Govern que ens faci 
arribar un informe exhaustiu, acompanyat de la documentació corresponent (escrits, 
correus electrònics, resums de reunions, informes tècnics municipals i de la Direcció 
General de Carreteres...) de totes les actuacions (peticions, converses i reunions) que 
s’han realitzat des del primer moment en què suposadament es va fer la primera 
demanda d’actuació sobre aquest tram de l’N-II. 
 
Demanem també al Govern que, d’ara en endavant, qualsevol proposta d’actuació 
relacionada amb l’N-II sigui tractada prèviament amb la resta del consistori, per tal 
d’intentar restablir la unitat d’acció que, a excepció del cas de la ronda del Maresme, 
ha caracteritzat l’actuació política del consistori en tot allò que fa referència a la 
mobilitat interna i externa al nostre municipi. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer parlaré de les preguntes que no han estat respostes. 
Encara hi ha pendent donar resposta a l’escrit que vaig lliurar el 22 de maig de 2012, 
adreçat al que llavors era regidor de Manteniment i Serveis Municipals, el senyor 
Ferran Flo, que ha estat reiterada en diverses ocasions al Govern i que no m’han fet 
arribar. Era una pregunta escrita amb una sèrie de qüestions concretes que no he 
rebut. Jo no defalliré a seguir reclamant la resposta. 
 
També al Ple ordinari passat, vaig fer una sèrie d’observacions i alguna pregunta, i he 
de dir que a l’inici de la sessió plenària el regidor senyor Eduard García i Gebani m’ha 
fet arribar una resposta. L’estudiarem i, en tot cas, doncs si creiem que cal ja 
demanarem més coses. 
 
Sí que en tot cas adreçàvem al senyor alcalde un suggeriment respecte a la Junta 
Local de Seguretat per rebre informació i sabem que ja ha tingut lloc. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Si em permet un momentet. Crec que hi haurà convocada extraordinàriament una 
Comissió Informativa de la Comissió de Manteniment, i hem donat instruccions a la 
nostra Policia Local que fora de l’ordre del dia se’ls donin les dades, se’ls expliquin. 
Em sembla que és el dilluns dia 28, que serà en el decurs d’aquesta Comissió i fora de 
l’ordre del dia. Ho dic perquè allà hi estava representat vostè, el senyor Lugo, i serà en 
aquest context. Solament dir-li això, eh, però sí, hem intentat buscar, igual que l’altra 
vegada, el context de comissió informativa adient. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Doncs jo, llavors, vull agrair-li que hagi atès la demanda d’aquest regidor, d’aquest 
Grup, i, en tot cas, doncs ja dilluns esperem que ens informin de l’evolució de la 
situació de seguretat del municipi. Moltes gràcies. 
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La Sra. Núria Fusellas  
 
Bona nit. Quan el senyor alcalde ha fet esment de com va anar la Cavalcada de Reis, 
crec que havien d’haver fet referència a les incidències que hi va haver respecte a les 
carrosses de Reis, ja que dues es van espatllar i els tres reis van acabar el recorregut 
a la mateixa carrossa. 
 
Aquest any, com en l’anterior, em sembla recordar, les carrosses dels reis han estat 
autònomes en comptes de ser arrossegades per un vehicle, un vehicle que portaven 
col·laboradors de manera voluntària. M’agradaria saber per què s’ha tornat a optar per 
aquesta opció, ja que em sembla recordar que era una opció més costosa, i quina 
valoració se’n fa, perquè no van fer ni la meitat del recorregut per diferents problemes 
que van tenir els vehicles. Potser caldria repensar tornar les carrosses arrossegades, 
perquè, a més a més d’econòmiques, es podria haver solucionat el problema 
substituint el vehicle per un altre. 
 
D’altra banda, al Consell Escolar Municipal, la representant dels estudiants del 
Mediterrània va queixar-se del fred que passaven a l’escola i va comentar que a cada 
Consell surt el mateix tema des de fa anys, i que cal buscar-hi una solució. Jo mateixa 
ho vaig comentar en aquest Ple fa uns mesos. 
 
Els nens i nenes fan classe amb abric, hi ha mestres que donen classes embolicats en 
mantes i a sobre volem exigir els resultats. Hi ha un tema d’instal·lacions antigues i 
deficients de les quals s’ha de fer càrrec la Generalitat, que és el que em vàreu 
contestar a l’anterior Ple. Això ja ho sabem, però els que es pelen de fred són els 
nostres fills. Em va comentar la secretària que no anava al lavabo perquè estaven a 
cinc graus i no es mouen del lloc de treball perquè té una estufa al terra, però, és clar, 
els nostres fills no tenen l’estufa, vull dir que, estan allà pelats de fred. Crec que 
l’Ajuntament hauria d’avaluar directament l’estat de les finestres i els radiadors i fer-ne 
una valoració econòmica per poder transmetre-la al Departament i pressionar perquè 
això, l’any vinent, estigui arreglat. Però, a més, aquest any, de manera urgent, potser 
Manteniment podria anar a l’escola, i també s’hi va afegir el Maremar, per veure si es 
podria fer una solució d’urgència, com ficar Tesamoll les finestres o veure si es poden 
arreglar els radiadors o alguna cosa, perquè em sembla de jutjat de guàrdia. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda. Vull fer una reflexió i un prec.  
 
Estem arribant al que seria l’equador del mandat actual. Gairebé ja fa dos anys del seu 
mandat i la situació econòmica general durant aquest període no només no s’ha 
arreglat, perquè el 2011 ja no era una situació bona, sinó que a més a més ha 
empitjorat. Només cal veure l’últim baròmetre publicat que fa referència a l’atur del 
mes de desembre, que mentre que Espanya i a Catalunya, inclòs el Maresme, s’ha 
reduït al mes de desembre l’atur, ni que sigui mínimament, al Masnou ni tan sols ha 
passat això, sinó que ha crescut l’atur. 
 
Hem acabat l’any 2012 amb un augment de l’atur de pràcticament el 8% més d’aturats 
durant el 2012, que representen 121 persones més registrades a l’atur. 
 
En tot el Masnou tenim 1.649 persones registrades a l’atur, que representen un 14%. 
Si tenim en compte que l’atur registrat no és l’atur real, sinó que segons l’enquesta de 
l’EPA, la que precisament avui ha sortit publicada, la de l’Estat, és bastant superior a la 
de l’atur registrat, podríem dir que la situació comença a ser força preocupant. 
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Del comerç no cal que ens referim a cap estudi, perquè només cal passejar pels 
carrers del Masnou i veure com, de mica en mica, a poc a poc, hi ha persianes de 
comerços que van baixant i ja no es tornen a aixecar. De les empreses també ha sortit 
un estudi molt recentment del Barcelonès Nord i del Maresme que fa referència al 
nombre d’empreses que han desaparegut, i la reducció i dimensió de les empreses 
que encara funcionen. Al Masnou, també. Només cal veure quina és la situació 
d’alguna de les dues empreses grans importants que tenim aquí i veure en quina 
situació precària es troben. 
 
Dic tot això perquè jo recordo que, a principis de mandat, vam tenir aquí els primers 
debats. L’Equip de Govern va marcar una de les seves grans prioritats en treballar els 
temes de Promoció Econòmica. I per això van decidir destinar una de les dedicacions 
a la Regidoria de Promoció Econòmica. Doncs bé, si fem una mica de petit balanç des 
del principi del mandat en polítiques d’ocupació, doncs diríem que l’Ajuntament del 
Masnou havia arribat a tenir fins a més de 300.000 euros de plans ocupacionals i en 
aquest exercici de 2013 en tindrem zero. 
 
De política de formació, doncs teníem una oferta prou digna de cursos ocupacionals, 
que tenien força alumnes, durant l’exercici 2011 i 2010. Aquest any, segurament, no hi 
haurà oferta. 
 
Si parlem de comerç, estem fent pràcticament les mateixes fires o fins i tot alguna fira 
menys de les que es feien i repetim exactament la mateixa campanya comercial que 
es feia el 2011. De turisme, jo no conec cap nova iniciativa que s’hagi posat en marxa i 
d’emprenedoria estem repetint el mateix que fèiem, però amb menys intensitat, perquè 
resulta que tenim menys recursos. 
 
Resulta que l’Ajuntament, en els nostres pressupostos, hi estem dedicant menys 
recursos i estan caient de forma en picat les subvencions tant de la Diputació com 
especialment del Departament de Treball. 
 
Jo ja entenc que contra la situació econòmica, des de l’àmbit local, és molt difícil lluitar-
hi ara, per no dir que és impossible revertir una situació com la que pateix el país, però 
el que sí que hem d’intentar és, com a mínim, canviar la situació, intentar pal·liar-la i, el 
que no ens podem permetre, el que no ens podem perdonar és almenys no intentar-
ho, i em sembla que, des d’aquest Ajuntament, estem tirant una mica la tovallola en 
aquest sentit, perquè, la veritat, jo no veig cap tipus d’iniciativa. 
 
Li posaré un exemple molt clar i que és molt important. Tenim un projecte, que és la 
Casa del Marquès. La Casa del Marquès és un projecte que va néixer en el mandat 
passat, que s’hi està treballant durant aquest mandat i que segurament arribarà a la 
màxima expressió en el mandat que ve. Vol dir que ja no només és una prioritat o no 
hauria de ser una prioritat de l’Equip de Govern, sinó que ha de ser una prioritat de 
consistori. 
 
Des de l’inici del mandat fins ara, aquest projecte té dos vessants: en un vessant, cal 
dir-ho, sí que hi estan fent la feina i la estan fent adequadament. Estan fent el que és 
el continent. Han fet l’adjudicació de la direcció d’obres, han fet el projecte executiu i, si 
no estic equivocat, estem ara mateix en la licitació de les obres. Per tant, es podria fer 
més ràpid, però entenent la situació econòmica en què ens trobem, s’està treballant 
adequadament i, bé, estem satisfets de la feina feta. Però fa dos anys i del contingut 
no n’hem parlat ni una coma. 
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Jo he demanat reiteradament, tant aquí en sessió plenària com en comissió 
informativa, de treballar el tema del contingut. 
 
El que tenim és un avantprojecte que es va fer, ara ja fa segurament més de tres anys, 
en un entorn econòmic i en una situació de disponibilitat econòmica per part de 
l’Ajuntament que no es correspon amb la situació actual. Cal, doncs, agafar aquell 
avantprojecte, redefinir-lo, redimensionar-lo, adequar-lo a la nova situació i, a més a 
més, treballar-lo ja cap a projecte executiu. 
 
Valdria la pena que tots els membres d’aquest consistori poguéssim treballar-hi, fer-hi 
aportacions i discutir aquest tema. Hi ha membres d’aquest consistori que l’única 
informació que tenen d’aquest projecte és el que els el vaig fer arribar jo, perquè jo 
tenia la còpia de l’avantprojecte que es va fer abans de començar el mandat. Per tant, 
jo li demano, i aquí ve el prec senyor alcalde, en vista de la inoperància que hem tingut 
aquests dos anys, que vostè, si creu que això és prou important i és una de les 
prioritats que té aquest Equip de Govern, que agafi el tema, el posi sobre la taula i 
urgentment ens posem a treballar-hi, perquè, hi ha dues coses, que és què un dia 
d’aquests o d’aquí a sis mesos ens trobarem a la comissió informativa, a la sala de 
regidors, un projecte per aprovar al cap de set dies, i el nostre partit, ja li ho anuncio, 
no participarà en aquest joc, perquè un estudi d’aquests val la pena treballar-lo amb 
molt de temps, amb molt de consens i cal, també, pensar-ho molt i tenir-ho molt 
meditat. 
 
L’altra opció, que encara seria pitjor, és que acabem tot el procés del continent, 
tinguem una Casa del Marquès i no sapiguem que volem ficar allà dintre. Això no ens 
ho podríem permetre. 
 
Per tant, ho reitero: li demano, senyor alcalde, que agafi aquest tema, el posi a sobre 
de la taula, i urgentment activi els treballs per començar a treballar el tema del 
contingut. Moltes gràcies. 
 
La Sra. Marta Neira  
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, jo volia fer un suggeriment, un prec. 
Miri, salvant les lògiques diferències dels grups municipals aquí representats, tots 
compartim la preocupació per l’evidència d’un fenomen tremendament 
desestabilitzador de la cohesió social com és l’augment de la pobresa. Aquesta 
preocupació compartida de tots els grups va quedar palesa en l’aprovació per 
unanimitat en la moció presentada pel nostre Grup al Ple del desembre, l’objecte de la 
qual és afrontar la lluita contra la pobresa. 
 
Doncs bé, de cara a l’aprovació dels pressupostos la setmana vinent, crec que hem de 
posar èmfasi en aquesta prioritat compartida. 
 
En aquest sentit, puc avançar que el nostre Grup ha presentat una esmena per 
proposar crear una partida de 100.000 euros per poder atendre les emergències 
socials i per donar cobertura econòmica als projectes que proposi el futur consell de 
Benestar Social, per tal d’ajudar amb eficàcia aquelles persones de la nostra comunitat 
que més ho necessiten, i em consta que tots els grups municipals han presentat 
esmenes a diferents partides de serveis socials. Hi ha, doncs, una preocupació 
compartida. 
 
Per tant, la meva demanda és la màxima celeritat per a la constitució del Consell de 
Benestar Social i que el pressupost del 2013 li atorgui els recursos necessaris per 
finançar els seus projectes. Seria lamentable que el Consell articulés un pla de 
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prevenció de la pobresa magnífic i que no tinguéssim diners per tirar-lo endavant. 
D’aquí el meu prec. 
 
D’altra banda, vejam, en el darrer Ple se’ns va donar resposta, a veure, ja fa molts 
mesos, mesos, que vam demanar l’estat d’execució de les mocions aprovades en 
aquest Ple. Jo és que no sé si és que no m’explico amb claredat, perquè, bé, en 
queden pendents tres o quatre, de les quals segueixo sense rebre les respostes. A 
veure, primer de tot, nosaltres vam fer aquesta demanda perquè no tenim la sensació, 
tenim la constatació que aquí s’aproven mocions importants per al nostre municipi i 
després no se’n fa un seguiment ni la resposta de l’Equip de Govern sobre l’evolució 
d’aquestes mocions, sobre què es fa. Per això vam fer aquesta demanda. 
 
L’alcalde diu: “home, és que vostè ha demanat..., és que eren seixanta-cinc mocions”, 
perquè, és clar, jo vaig demanar l’estat d’execució de totes les mocions aprovades. 
Miri, senyor alcalde, és que van donar totes les relacions de mocions, les aprovades i 
les rebutjades. Vostès van donar les llistes de totes les mocions que s’havien presentat 
al Ple, evidentment, i nosaltres volíem saber l’estat d’execució de les aprovades, de les 
rebutjades no hi ha res més a dir, no, de moment. En aquest sentit serien quaranta, 
però, si, a més a més, traiem les mocions que són simplement una declaració de 
principis, una declaració política, en la qual només cal traslladar els acords, home, 
queda reduït a una dotzena. Això d’una banda, però és que, després, vejam, quan 
aquí s’aprova una moció, normalment és responsabilitat d’una regidoria, d’un regidor, 
d’una regidora en concret. Jo crec que, quan demanem informació, doncs, cada 
regidor o regidora pot informar sobre les accions que ha fet respecte a aquella moció. 
Per tant, no entenc tampoc la resposta del senyor Garcia Gebani, que em sembla molt 
bé que digui que es fixa en el que han fet els seus antecessors per fer-ho igual de bé o 
millor, cosa que em sembla molt lloable, i és el que ha de fer vostè i tots hem de fer, 
però que no hi havia cap model per donar resposta a aquesta pregunta, home! Però és 
que no necessita cap model per respondre què s’ha fet d’una moció aprovada al Ple. 
Un model, un protocol, no! Simplement s’ha de contestar: hem fet aquesta reunió o 
hem fet aquesta acció i punt. No sé a quin model es refereix. És clar que no hi havia 
model, és què no n’hi ha d’haver cap de model. 
 
Bé, jo, de la resposta que han donat, doncs hi ha mocions que s’han treballat molt bé i 
d’altres que s’han treballat molt malament. No entraré ara a repassar les mocions. El 
que sí que demano, ja una vegada més, és saber, per exemple, quines accions s’han 
fet amb la moció aprovada en aquest Ple l’octubre del 2011, aprovada per unanimitat, 
en la qual demanaven posar pantalles acústiques a l’autopista al seu pas pel Masnou. 
Home, ha passat més d’un any! Si jo faig aquesta pregunta ara a l’alcalde o al regidor 
de Mobilitat o el regidor portaveu, no em pot dir si han tingut una reunió amb el 
Departament de Política Territorial? No em poden dir si han fet alguna acció? És que 
jo ho trobo molt fort això. Alguna cosa deuen haver fet, dic jo. Home, estem parlant 
d’una cosa, en un tema en el qual estem tots d’acord, que no suposa cap cost per a 
l’Ajuntament, que no suposa cap cost per a la Generalitat. Vull dir que aquí estem 
demanant a ACESA que solucioni un problema que tenen els nostres veïns. Home, és 
com per posar-se les piles, dic jo. Com pot ser que hagi passat un any i no ens diguin 
cap acció que hagin portat a terme? Ho trobo incomprensible, realment. No ho sé, no 
sé si ara em donaran alguna resposta. Res més. Gràcies. 
 
Ah, tenia preparada una intervenció per al tema de Mobilitat, però, com que ja li ha 
donat suficient canya el senyor Màxim Fàbregas, no ho repetiré. La meva intervenció 
era més curta, eh, bastant més curta, però anava en el mateix sentit. Per tant, no vull 
incidir més en el tema. Gràcies. 
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El Sr. Pere Parés 
 
Molt bé. Gràcies a tots. Començarem a dir algunes coses, a contestar algunes coses. 
Demana la paraula el senyor Oliveras. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Contestaria a la senyora Crespo i la senyora Fusellas. A veure, poso a disposició de 
tots els grups l’informe que finalment ahir vam tenir de l’empresa a la qual es van 
encarregar les carrosses. L’avaria que va haver-hi, i així es va fer constar en l’informe 
aquest que hem tramès per a aquest Ple, en dues carrosses, l’una al carrer de les 
Guilleries i l’altra al carrer de Sant Felip, tenim l’informe de l’empresa, i evidentment no 
s’ha pagat a aquesta empresa i ara estem en converses amb aquesta empresa per 
veure quina solució es troba respecte a aquest tema. Ja veurà a l’informe. És un 
problema de fabricació, perquè teníem diferents dubtes i per fi tenim l’informe aquest, 
en el qual assumeixen responsabilitats sobre el tema.  
 
Vull dir-li, senyora Crespo, que els Reis van arribar en una carrossa tots tres, no van 
arribar a peu. Evidentment, després van baixar de la carrossa, però van arribar amb 
una sola carrossa, però no a peu. Vull dir que no va ser tan ecològica com vostè diu. 
Pels problemes que van haver-hi es van haver d’agrupar en la darrera carrossa, la 
carrossa del rei negre, al final. 
 
Vull dir-los, també, que les carrosses autònomes, evidentment, són una mica més 
cares, però també solucionen molts més problemes que les que van arrossegades. 
Ahir, precisament, a la comissió que organitza la cavalcada de Reis, es va debatre 
aquest tema, perquè interessa saber-ne una mica l’opinió. En principi, la voluntat 
majoritària —evidentment que som a temps a repensar-ho per a l’any que ve— és de 
continuar apostant per aquest tipus de carrosses, perquè donen molt més i, 
evidentment, tenen una imatge molt millor i suposen molta més comoditat i també 
moltes millores pel que fa al recorregut. Evidentment va haver-hi aquest problema 
d’aquesta empresa, que és la mateixa que l’any passat, en què no n’hi va haver cap i 
tot va funcionar perfectament. Per tant, això és un tema que tenim a debat i veurem 
d’aquí a l’any que ve quina decisió es pren. 
 
Respecte al tema de la seguretat, jo diria que a la plaça d’Ocata no va haver-hi 
problemes de seguretat. Almenys així ens consta, i també de l’observació pròpia de 
l’informe de la Policia sí que van haver-hi elements o alguns punts en què la seguretat 
va estar en una situació de feblesa, per dir-ho d’alguna manera, i aquest regidor n’és 
perfectament conscient i així hem parlat també amb la Policia Local i amb els de 
Protecció Civil. Evidentment van haver-hi alguns punts que ens van preocupar, perquè, 
evidentment, hi havia un factor, que era un factor festiu: era dissabte i hi havia 
moltíssima gent, i va haver-hi algun punt crític pel que fa a la seguretat que 
evidentment que s’haurà de corregir. I bàsicament és això el que us volia dir. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Per donar resposta a la pregunta efectuada pel senyor Màxim 
Fàbregas, perquè entenc que més que una resposta el que requereix és un informe 
detallat de les actuacions fetes. Cal assumir diguem que probablement hi ha hagut un 
error comunicatiu, no per part del Departament de Comunicació, sinó personal meu, 
que probablement la primera informació que surt al web, ho ha dit el senyor Màxim, 
era potser una mica intentar apropiar-se d’unes gestions que venien de temps enrere. 
Assumeixo l’error aquest, probablement hauria hagut de ser més neutre en la primera 
notícia. Ha fet una menció a les millores que al web es comentaven en relació amb la 
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millora de la fluïdesa en sentit Barcelona, al fet de millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans al voltant, al davant de l’N-II. Jo personalment crec que aquestes millores 
s’han portat a terme: s’han efectuat, ha millorat la puntualitat de l’autobús i s’han 
estalviat les cues en sentit Barcelona. El problema és la contrapartida, i el mateix 
director general de Carreteres ens ho va dir el dimarts: no tenien previstes les cues 
que s’han produït en sentit contrari i són molt pitjors que els beneficis que s’havien 
produït, però és innegable que en sentit Barcelona, al matí, ha millorat la circulació, i 
és evident que, en no haver-hi cues, el transport urbà pot millorar la seva puntualitat. 
 
En tot cas, també, vull comentar que és important que des de l’Ajuntament es facin 
propostes de carreteres i altres organismes o la Generalitat o a Madrid. Jo recordo que 
en el mandat 2003-2007, no recordo exactament l’any, la carretera N-II depenia del 
MOPU i el Govern que hi havia aleshores va creure que a l’encreuament de la BP-
5002, la carretera d’Alella amb l’N-II, allà, una rotonda funcionaria. Ningú no s’ho creia. 
Vam haver de gastar diners fent un informe detallat, vam contractar una empresa 
especialitzada pagant l’Ajuntament, es va demostrar tècnicament que allò podia 
funcionar i, gràcies a això, es va poder fer la rotonda, vam convèncer el Ministeri 
d’Obres Públiques i Transport i, gràcies a això, des de fa uns anys, ha millorat molt la 
mobilitat aquí. 
 
Tot i així, als matins es produeixen retencions en sentit Barcelona i la proposta 
aquesta, que al web no deia que era del Govern anterior, deia que feia dos anys que 
s’havia fet. Si sortim al carrer i preguntem a la gent qui manava fa dos anys o quin 
govern hi havia fa dos anys a l’Ajuntament del Masnou, molta gent no sabrà si és 
l’actual o l’anterior, perquè molta gent no sap quan van ser les eleccions. En tot cas, jo 
crec que la proposta volia buscar solucions a la problemàtica que teníem aquí, davant 
l’N-II. Jo penso que era una bona proposta, la va estudiar tècnicament la Demarcació 
de Carreteres i el model teòric funcionava, però, segons van explicar el dimarts el 
director general i el tècnic de Carreteres de la Demarcació de Barcelona, no entenen 
ben bé per què, encara no saben el perquè, no ha funcionat a la pràctica. Diu que 
passa poques vegades, però que a vegades passa. 
 
En aquesta reunió, el director general de Carreteres va assumir el compromís de fer 
l’actuació com més aviat millor de retornar a la distribució original de carrils. En principi 
l’actuació estava prevista per a aquesta nit passada, però les previsions 
meteorològiques no són molt estables, i com que necessiten dues nits per fer 
l’actuació i cal que el ferm de la calçada estigui completament sec, ho han posposat i 
probablement ho faran la nit de dilluns a dimarts i de dimarts a dimecres, esperem. 
Sembla que les previsions per a aquestes nits són bones i esperem que ho puguin fer 
aquests dies. 
 
També des d’aquí vull demanar públicament, i no em costa res, disculpes per les 
molèsties que hagi pogut provocar aquesta actuació al conjunt de ciutadans del 
Masnou i d’altres municipis del voltant que s’han vist afectats per les cues, tot i que, hi 
insisteixo, l’actuació és proposada per l’Ajuntament del Masnou, però la fa la 
Generalitat de Catalunya i, per tant, en som, en tot cas, coresponsables, en el sentit 
que nosaltres n’hem estat informats, però l’actuació no depèn de l’Ajuntament del 
Masnou, depèn de la Demarcació de Carreteres. 
 
I, finalment, i canviant de tema, en relació amb Promoció Econòmica i en concret la 
Casa del Marquès, vull comentar al senyor Gual que estem ja en l’última fase del 
procés de licitació de la Casa del Marquès, que crec que, si no és a la Junta de la 
setmana que ve, l’altra ja farem la proposta d’adjudicació i, per tant, a partir d’aquí 
començaran les obres. Pel que fa a l’altra part, que és el contingut, hem de convocar 
una comissió, com és aviat millor. Ara ja tenim molt encarada l’obra, que era, 
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certament, una mica complexa, i ara començarem a treballar més en el contingut, a 
definir el reglament, a quin tipus d’empresa donem acollida en aquest centre 
d’empreses de la Casa del Marquès, etcètera.  
 
Em comprometo, la setmana que ve, a convocar un representant de cada partit, que, a 
més, ja estan nomenats des d’una comissió informativa que es va fer, no recordo el 
mes, però de l’any passat, i aquesta setmana que ve això es convocarà. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Quant a la Casa del Marquès. A més a més, vejam, demà jo crec que tindrem notícies, 
perquè les darreres informacions apunten que, via Consell de Ministres, s’aprovarà la 
reforma famosa per Decret, la reforma del règim local. Això està aixecant moltes 
expectatives i precisament, dels punts que en aquests moments semblen que poden 
caure o no caure, són precisament les agències de promoció econòmica. Sí que és 
veritat que en aquest moment hi ha un debat al territori sobre les agències locals 
d’ocupació i això ja ho traslladarem a vostès i a tot el consistori, sembla que la Casa 
del Marquès està molt ben situada per funcionar com una agència local de tot el 
territori del Maresme, que tingui una delegació a Pineda, un altra al Tecnocampus i 
l’altra al Masnou, que abraçaria tots els territoris del Baix Maresme. Des d’aquest punt 
de vista, estem esperançats que això pugui ser una pedra important de cara al futur, 
cosa que fins ara això no era previst.  
 
Les agències locals de desenvolupament local es vesteixen a través de la pròpia xarxa 
que desmuntarà  la Diputació amb els recursos de la Generalitat. 
 
Sí que és veritat que la promoció econòmica és i hauria de ser encara més una de les 
nostres prioritats, però jo crec que també ajudem la promoció econòmica fent que la 
banda ampla del Maresme es comenci a desenvolupar, pel Masnou, no per Tordera, 
fent, doncs, que les nostres empreses tinguin més capacitat de tenir permisos, 
informes d’instal·lació, tant els que van per la via de comunicació com els que no. És a 
dir, jo prenc nota del seu suggeriment i, per tant, jo crec que ens el Govern vol que 
qualsevol reflexió que puguem fer en comú, es faci doncs amb vostès. 
 
Quant a les pantalles, miri, la darrera reunió va ser fa quinze dies, amb el senyor 
Ricard Font. Sí que és veritat que aquí he de dir-hi una cosa. En aquell moment, quan 
li vam exposar el tema, era el mateix dia en què estaven canviat l’organigrama al 
Departament de Territori. És així, bé, és així, no? Sí? Mala sort, però és així. Llavors, 
tenim d’aquí a quinze dies una altra reunió per parlar d’aquest i d’altres temes. Hem 
encarregat un estudi de sonometria que encara no tenim, però que, tan aviat com el 
tinguem, per anar-hi amb alguna cosa. Ells també entenen bastant aquesta sensibilitat 
i en aquest estudi de sonometria, encara no el tenim, però tant aviat com el tinguem el 
farem oficial, evidentment, no hi ha cap voluntat d’amagar dades, no. 
 
Aquestes són les passes que estem fent. Potser doncs sí que pot semblar que a 
vegades no van... Jo crec que van en la direcció que vostès assenyalen. Segurament, 
podem divergir en la velocitat a la qual van, però també anem en aquesta direcció. 
 
Algunes coses més que s’han comentat: vull afegir al que ha dit el senyor Joaquim 
Fàbregas de tot el tema de l’N-II que —abans el senyor Xavier Serra ho apuntava— la 
mobilitat, concretament, al Baix Maresme, és un tema que està per solucionar, és una 
mobilitat que s’aguanta amb pinces, que qualsevol canvi pot provocar, com de fet ha 
provocat, aquest impacte i, per tant, estem esperant i seguim esperant un compromís 
d’estudiar més a mitjà termini, jo li diria a mitjà termini, el tram entre les dues rotondes. 
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Nosaltres crèiem que era una bona proposta, que efectivament s’havia millorat un 
aspecte, però el que sí que és veritat és que la millora d’aquest aspecte no pot ser a 
càrrec d’empitjorar-ne d’altres i, per tant, aquesta va ser una mica l’exposició que li 
vam fer i ens van comprendre i bé ens va dir això. 
 
Algú vol contestar alguna cosa més en aquest moment del que han exposat els 
regidors? La resta ja ho contestaríem formalment. La resta ho contestarem 
formalment.  
 
7) Moció presentada pels grups municipals d'ICV-EUi A i PSC-PM de rebuig 

al RDL 20/2012 i en què es proposen mesures per min imitzar l’impacte de 
la supressió de la paga extra del desembre sobre la  capacitat adquisitiva 
dels treballadors i treballadores municipals 

 
El senyor F. Xavier Serra Vigil llegeix la moció següent: 
 
“ICV-EUiA i PSC ens hem manifestat reiterada i clarament en contra del Reial Decret 
Llei 20/2012, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i competitivitat, de 
13 de juliol (publicat en el B.O.E del 14/juliol/ 2012), ja que el seu contingut és un nou 
atac contra la funció pública, perjudica seriosament el poder adquisitiu i els drets 
salarials dels treballadors i treballadores públics, i trepitja competències de Catalunya. 
 
Una de les mesures del decret esmentat estableix, en el seu article 2, que  el personal 
del sector públic veurà reduïda les seves retribucions en les quanties que els hi 
correspongui percebre al mes de desembre com a conseqüència de la supressió de la 
paga extraordinària i de les pagues addicionals dels complements específics o 
equivalents, corresponents al mes de desembre 
 
Aquesta mesura, que té caràcter bàsic i modifica l’Estatut dels treballadors i l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, afecta a tot el personal d’aquest ajuntament.  
 
El destí previst per l’estalvi que provocarà la supressió de la paga extra de desembre 
serà, segons el propi Decret, les aportacions a plans de pensions o contractes 
d’assegurança col·lectius que incloguin la contingència de jubilació. Aquest destí és 
enormement contradictori amb la prohibició de realitzar aportacions a plans de 
pensions continguda a la Llei de Pressupostos del 2012 i comporta un salari diferit fins 
al seu desenvolupament reglamentari, provocant un augment de liquiditat i del volum 
de negoci bancari i un reconeixement implícit de la insuficiència gestora dels 
responsables polítics del Govern Central per fer front a les pensions de jubilació 
futures mitjançant les cotitzacions de la Seguretat Social. 
 
D’altres administracions han aconseguit minimitzar l’impacte de la supressió de la 
paga de desembre sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors del Sector Públic i 
sobre la disminució del consum que provocarà, avançant la extra del mes de juny del 
2013 al mes de gener de 2013 i la prevista per al mes de desembre de 2013 al mes de 
juny del mateix any. 
 
Reiterem i manifestem també el total desacord dels nostres grups municipals amb la 
resta de les mesures laborals que han tingut cabuda al RD 20/2012 i que obliguen els 
ajuntaments, i més concretament l’Ajuntament del Masnou, a suspendre i modificar 
l’aplicació de gran part dels convenis i acords que s’han assolit amb els representants 
dels treballadors i treballadores. 
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La limitació dels crèdits sindicals, la dràstica reducció de dies d’assumptes propis i dels 
dies de vacances, o la limitació en la capacitat de decisió sobre el complement de les 
retribucions en el cas de les incapacitats temporals per contingències comuns entre 
d’altres, són mesures que limiten enormement la capacitat de negociació sobre les 
condicions de treball i suposen un desballestament d’un model de relacions laborals 
basat en el respecte omnímode per l’eficiència en la prestació dels serveis públic 
municipals. 
 
És per totes aquestes raons que els grups municipals d’ICV-EUiA i PSC-PM de 
l’Ajuntament del Masnou proposen que l’Ajuntament Ple prengui els següents  
 
ACORDS: 
 

1. Manifestar el nostre rebuig al RDL 20/21012, per ser un nou atac contra la funció 
pública, perquè perjudica seriosament el poder adquisitiu i els drets salarials dels 
treballadors i treballadores públics, i perquè trepitja competències de Catalunya. 

 
2. Demanar al govern municipal que, dins l’actual marc normatiu i amb total respecte 

de la legalitat vigent, cerqui les fórmules i arribi als pactes necessaris amb els 
representants locals dels treballadors i les treballadores, per minimitzar l’impacte 
de les mesures dictades pel govern central contingudes en el RDL 20/2012 sobre 
la capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores. 

 
3. Demanar al govern municipal que, dins l’actual marc normatiu i amb total respecte 

de la legalitat vigent, tal i com han fet altres administracions públiques, minimitzi 
l’impacte de la supressió de la paga de desembre sobre la capacitat adquisitiva 
dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament i sobre la disminució del consum 
que provocarà, avançant la paga extra del mes de juny del 2013 al mes de gener 
de 2013 i la paga extra del mes de desembre de 2013 al mes de juny del mateix 
any, i repetint aquest procediment fins a l’any 2015.  

 
4. Demanar al govern municipal que, dins l’actual marc normatiu i amb total respecte 

de la legalitat vigent, estudiï i adopti les solucions organitzatives possibles menys 
agressives amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels 
treballadors i treballadores de l’Ajuntament.  

 
5. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que iniciï els tràmits legislatius 

necessaris per evitar les ingerències del Govern Central en l’exercici de la potestat 
d’autoorganització municipal. 

 
6. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i populars que es manifestin en el 

sentit estricte dels acords abans esmentats. 
 
7. Traslladar aquest acord als treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament, a la 

Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació 
de Municipis de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat i a 
les associacions, entitats i col·lectius del nostre municipi.”  

 
El Sr. Pere Parés 
 
Crec que hi ha esmenes. Si de cas, faríem llegir-les. Senyora Sílvia Folch.  
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La Sra. Sílvia Folch  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, les esmenes són dues. Una és al paràgraf cinquè i l’altra, 
en l’acord tercer. 
 
Al paràgraf cinquè es tracta d’afegir al text que ja ha llegit el company una única frase: 
on acaba “el mateix any”, en comptes d’un punt, una coma, “o bé, realitzant bestretes 
de la paga extra de juny al mes de gener de 2013”. 
 
I respecte al punt tercer, es tractaria de suprimir, del tercer paràgraf, les tres últimes 
línies, començant des de l’“avançant la paga extra..:” fins al final d’aquest paràgraf. 
 
El motiu, si voleu que us ho expliqui, és perquè el mateix acord tercer comença dient: 
“Demanar al govern municipal que, dintre del marc normatiu i amb total respecte a la 
legalitat vigent, com han fet altres administracions, minimitzi aquest impacte de la 
supressió.” Bé, entenem que, amb total respecte pel marc normatiu i amb total 
respecte a la legalitat, no podríem avançar la paga extra, tal com es proposa al mateix 
paràgraf. I això és així perquè, en el marc normatiu actual, les pagues extres vénen 
regulades per la Llei 17/2012. En concret, l’article 22 estableix en aquesta Llei que les 
retribucions del personal de les administracions públiques fixen dues pagues 
extraordinàries, que s’abonaran els mesos de juny i de desembre, amb la qual cosa 
incorríem en una irresponsabilitat si avancéssim al mes de gener unes pagues que, 
per Llei, per normativa legal vigent, estan establertes i estan fixades en una 
mensualitat concreta. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Molt bé. Els ponents accepten l’esmena. Hi ha algun comentari a les esmenes? 
  
El Sr. F. Xavier Serra 
 
No tenim cap problema en la primera, no afecta el text. Per tant, no hi tenim cap 
problema i, evidentment, no acceptem la segona, perquè, que jo sàpiga, la legislació 
és la mateixa a Navarra, és la mateixa al País Basc, és la mateixa a Extremadura, és 
la mateixa a l’Ajuntament de Barcelona, és la mateixa a l’Ajuntament d’Artesa de 
Segre i és la mateixa a l’Ajuntament de Cerdanyola, i tots aquests han fet això. Per 
tant, no entenc el que està explicant, perquè és com si al Masnou tinguéssim una 
reglamentació i unes lleis diferents que en altres llocs del mateix Estat espanyol. 
 
El president sotmet a votació l’esmena presentada per CiU i ERC-AM de suprimir a 
l’acord tercer des d’“avançant de la paga extra del mes de juny del 2013” fins al final 
del paràgraf, amb el resultat següent: 11 vots a favor (CiU, ERC-AM i GIM), 8 vots en 
contra (PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP). 
S’aprova per majoria absoluta suprimir-ho. 
 
La moció queda de la manera següent: 
 
Moció presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA i  PSC-PM de rebuig al RDL 
20/2012 i en què es proposen mesures per minimitzar  l’impacte de la supressió 
de la paga extra del desembre sobre la capacitat ad quisitiva dels treballadors i 
treballadores municipals, amb les esmenes incorpora des dels grups municipals 
de CiU i ERC-AM 
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“ICV-EUiA i PSC ens hem manifestat reiterada i clarament en contra del Reial Decret 
Llei 20/2012, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i competitivitat, de 
13 de juliol (publicat en el B.O.E del 14/juliol/ 2012), ja que el seu contingut és un nou 
atac contra la funció pública, perjudica seriosament el poder adquisitiu i els drets 
salarials dels treballadors i treballadores públics, i trepitja competències de Catalunya. 
 
Una de les mesures del decret esmentat estableix, en el seu article 2, que  el personal 
del sector públic veurà reduïda les seves retribucions en les quanties que els hi 
correspongui percebre al mes de desembre com a conseqüència de la supressió de la 
paga extraordinària i de les pagues addicionals dels complements específics o 
equivalents, corresponents al mes de desembre 
 
Aquesta mesura, que té caràcter bàsic i modifica l’Estatut dels treballadors i l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, afecta a tot el personal d’aquest ajuntament.  
 
El destí previst per l’estalvi que provocarà la supressió de la paga extra de desembre 
serà, segons el propi Decret, les aportacions a plans de pensions o contractes 
d’assegurança col·lectius que incloguin la contingència de jubilació. Aquest destí és 
enormement contradictori amb la prohibició de realitzar aportacions a plans de 
pensions continguda a la Llei de Pressupostos del 2012 i comporta un salari diferit fins 
al seu desenvolupament reglamentari, provocant un augment de liquiditat i del volum 
de negoci bancari i un reconeixement implícit de la insuficiència gestora dels 
responsables polítics del Govern Central per fer front a les pensions de jubilació 
futures mitjançant les cotitzacions de la Seguretat Social. 
 
D’altres administracions han aconseguit minimitzar l’impacte de la supressió de la 
paga de desembre de 2012 sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors del Sector 
Públic i sobre la disminució del consum que provocarà, bé avançant la extra del mes 
de juny del 2013 al mes de gener de 2013 i la prevista per al mes de desembre de 
2013 al mes de juny del mateix any, o bé, realitzant bestretes de la paga extra de juny 
del 2013 al mes de gener de 2013 
 
Reiterem i manifestem també el total desacord dels nostres grups municipals amb la 
resta de les mesures laborals que han tingut cabuda al RD 20/2012 i que obliguen els 
ajuntaments, i més concretament l’Ajuntament del Masnou, a suspendre i modificar 
l’aplicació de gran part dels convenis i acords que s’han assolit amb els representants 
dels treballadors i treballadores. 
 
La limitació dels crèdits sindicals, la dràstica reducció de dies d’assumptes propis i dels 
dies de vacances, o la limitació en la capacitat de decisió sobre el complement de les 
retribucions en el cas de les incapacitats temporals per contingències comuns entre 
d’altres, són mesures que limiten enormement la capacitat de negociació sobre les 
condicions de treball i suposen un desballestament d’un model de relacions laborals 
basat en el respecte omnímode per l’eficiència en la prestació dels serveis públic 
municipals. 
 
És per totes aquestes raons que els grups municipals d’ICV-EUiA i PSC-PM de 
l’Ajuntament del Masnou proposen que l’Ajuntament Ple prengui els següents  
 
ACORDS: 
 

1. Manifestar el nostre rebuig al RDL 20/21012, per ser un nou atac contra la 
funció pública, perquè perjudica seriosament el poder adquisitiu i els drets 
salarials dels treballadors i treballadores públics, i perquè trepitja competències 
de Catalunya. 
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2. Demanar al govern municipal que, dins l’actual marc normatiu i amb total 

respecte de la legalitat vigent, cerqui les fórmules i arribi als pactes necessaris 
amb els representants locals dels treballadors i les treballadores, per minimitzar 
l’impacte de les mesures dictades pel govern central contingudes en el RDL 
20/2012 sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores. 

 
3. Demanar al govern municipal que, dins l’actual marc normatiu i amb total 

respecte de la legalitat vigent, tal i com han fet altres administracions públiques, 
minimitzi l’impacte de la supressió de la paga de desembre de 2012 sobre la 
capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament i sobre la 
disminució del consum que han provocat.  

 
4. Demanar al govern municipal que, dins l’actual marc normatiu i amb total 

respecte de la legalitat vigent, estudiï i adopti les solucions organitzatives 
possibles menys agressives amb la conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament.  

 
5. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que iniciï els tràmits 

legislatius necessaris per evitar les ingerències del Govern Central en l’exercici 
de la potestat d’autoorganització municipal. 

 
6. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i populars que es manifestin en 

el sentit estricte dels acords abans esmentats. 
 

7. Traslladar aquest acord als treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament, a 
la Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’Associació de Municipis de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de l’Estat i a les associacions, entitats i col·lectius del nostre municipi.”  

 
El president sotmet a votació la moció amb les esmenes incorporades pels grups 
municipals de CiU i ERC-AM 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  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Som els únics que hi hem votat en contra. Penso que som 
els que hem d’explicar-nos més, perquè hem votat que no. La resta no cal que 
s’expliquin gaire. Jo ho veig així. 
 
He fet una mica de resum del perquè hem votat que no. De fet, el nostre vot negatiu 
era al conjunt inicial. Amb aquesta esmena, de fet, es desnaturalitza una part 
important, que és la part efectiva i, de fet, aquesta moció queda, per dir-ho així, 
bastant descafeïnada. De fet, la intervenció que faré és explicant una mica el no 
respecte a la totalitat que s’havia presentat abans d’aquesta esmena. 
 
O sigui, quan fan referència al Reial decret llei 20/2012, s’engloba dins dels paquets de 
mesures promogudes pel Govern del PP que no han tingut ni tenen cap altre objectiu 
que treure el país del camí de la fallida, tal com presentava l’Estat de comptes públics 
del Govern d’Espanya, de les comunitats autònomes, entre elles Catalunya, i un únic 
grup de municipis, fa poc més d’un any, moment en el qual el PP va prendre la 
responsabilitat de govern. 
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La situació econòmica, la més greu viscuda des dels anys cinquanta i seixanta, ha 
obligat a prendre moltes i doloroses mesures, però, no ho oblidem, totes no són un fi 
en si mateixes, sinó el traç d’un camí que ha de retornar a la societat la garantia del 
manteniment del nostre estat del benestar, greument compromès, i tornar al 
renaixement d’oportunitats per a tots amb l’anhelat treball i la fi de la desocupació, 
segurament, de forma diferent i adaptat als nous temps i, una cosa molt important, 
adaptat a les nostres possibilitats. 
 
S’han acabat els temps de gastar per sobre del que no podem pagar, ja que no ens ho 
podem ni ens ho podrem permetre mai més. Aquest Reial decret, el qual suprimeix 
una paga de tot el personal públic, és una de tantes mesures, com la reforma del 
mercat laboral, la submissió d’un estricte control al dèficit de totes les administracions, 
el sanejament financer, tan necessari, les ajudes per retornar a l’ordre els pagaments 
públics, tal com han rebut l’Administració de Catalunya i el nostre mateix Ajuntament, a 
través dels mecanismes de pagaments de proveïdors, etcètera. I no és una actuació 
aïllada, sinó englobada, com deia, dins d’un grup de mesures de dimensions 
important. 
 
D’altra banda, no podem ignorar el que ha succeït en els nostres sectors empresarials 
i laborals fora del que són les administracions, en què pimes i autònoms s’han vist 
obligats a tancar, amb la consegüent pèrdua d’ocupació i de recaptació, que és, al cap 
i a la fi, de la que paguem les nostres factures a milers d’aturats. Avui dia, per 
desgràcia, els comptem per milions. I encara que el vaixell de l’economia comença a 
virar i es comença a buidar de l’aigua que ens enfonsava, el camí per recórrer encara 
és llarg, encara que podem dir que una mica menys. 
 
Hem de pensar que, dins d’aquesta situació de crisi i desocupació, l’estatus de 
l’ocupació pública bàsicament s’ha mantingut patint en menor forma la crisi que ha 
afectat el sector privat i aquest és un fet a valorar. 
 
Aquesta retallada s’ha de considerar com un mal menor que a ningú no agrada, i som 
els primers de saber-ho, però hem de pensar que no serà per a res i que, amb la seva 
aportació, entre els sacrificis de tots, ajudarà a establir les pedres de la recuperació. 
 
Encara que la percepció que primer es viu és la de la butxaca i, per això, és la que 
més dol, hem de tenir suficient capacitat de sacrifici per veure-hi més enllà en el que 
busquem, ja que hi haurà un futur immediat millor per a tots. 
 
En la moció presentada, en el seu redactat inicial, s’estava plantejant vorejar el límit de 
la legalitat mitjançant un sistema d’encadenament de bestreta de pagues fins al 2015, 
data màgica en la qual alguns pensem que poden canviar les majories governants. 
D’això, nosaltres, en diem picaresca. Picaresca que, a més, no condueix enlloc, ja que 
en aquest país, si una cosa sobra, és la picaresca. 
 
L’any 2009 —volia fer una referència, tirem una mica enrere—, el professor Juan 
Velarde, que és un il·lustre economista, ja ens va dir que sense sacrificis seria 
impossible superar la situació actual. 
 
Doncs bé, crec que entre tots els hem d’assumir. Malgrat tot, pensem que si l’any 2009 
s’hagués fet cas al professor Velarde, segurament, mesures com aquestes, si no 
menys, haurien estat molt més reduïdes. Gràcies. 
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La Sra. Sílvia Folch  
 
Gràcies, senyor alcalde. El posicionament del nostre Grup a la moció presentada pels 
grups municipals d’ICV-EUiA i del PSC, i que incorpora les esmenes d’ERC-AM i de 
CiU, no podia ser sinó favorable. 
 
Voldria fer, però, unes observacions. La moció que ara s’ha aprovat ha de ser entesa 
com de caràcter declaratiu i polític, ja que d’un acord del Ple sobre competències 
alienes no en poden sorgir efectes jurídics ni obligatoris. 
 
El Ple té facultats de control i fiscalització, però no pot dirigir la gestió de les àrees ni 
és superior jeràrquicament a l’alcalde, i és aquest últim qui té aquestes competències 
de dirigir el govern. 
 
La moció presentada aquest mes de gener del 2013 versa sobre un Reial decret que 
va entrar en vigor el juliol del 2012 i, en els seus acords, es demanen al Govern 
municipal actuacions a fi de pal·liar-ne els efectes. Vull indicar que, en aquests sis 
mesos, l’Equip de Govern va convocar, el mes d’agost del 2012, les organitzacions 
sindicals per iniciar la negociació col·lectiva el mes de setembre de 2012 i que, durant 
aquests sis mesos, s’han dut a terme més de dotze reunions de treball i s’han 
aconseguit acords, en majoria, a les totalitats de les propostes efectuades. 
 
En concret, i respecte als acords que avui s’han pres, l’Equip de Govern ja ha 
manifestat, en totes les reunions que s’han dut a terme en el si de la mesa de 
negociació, el seu més profund rebuig a aquest Reial decret i a la total ingerència 
competencial a la qual ens està sotmetent. L’Equip de Govern i les organitzacions 
sindicals, després de quatre reunions, van arribar a l’acord per unanimitat respecte al 
complement de la prestació d’incapacitat temporal, tal com es va recollir a l’acta quarta 
de data 10 d’octubre de 2012 i que, posteriorment, va ser ratificada per aquest Ple. 
L’Equip de Govern i les organitzacions sindicals, després de més de cinc reunions, van 
arribar a un acord per majoria respecte a la regulació dels permisos i de les vacances, 
tal com es recull a l’acta novena de data 3 de desembre del 2012. L’Equip de Govern i 
les organitzacions sindicals van arribar a l’acord per unanimitat respecte a 
l’avançament del cobrament de la paga extraordinària del mes de juny mitjançant una 
bestreta especial i extraordinària, tal com recull l’acta desena de data 14 de desembre 
del 2012. 
 
Per tot plegat, volem fer palès que l’Equip de Govern, en el transcurs d’aquests sis 
mesos des de l’entrada en vigor del Reial decret que avui es rebutja, ha establert 
diàleg amb les organitzacions sindicals, tal com ja es demana en aquesta moció, i 
dintre del marc normatiu i, amb tot el respecte a la legalitat vigent, ha aconseguit 
minimitzar els perjudicis que als treballadors havia provocat, i és justament el fet 
d’haver-ho volgut fer dintre del marc normatiu actual i amb la legalitat vigent el que no 
ens ha permès avançar la paga extra de juny del 2013 al gener del 2013, ja que, tal 
com ja he avançat abans, l’article 22 de la Llei 17/2012 estableix quan i estableix les 
ordres sobre les retribucions del personal del servei de les administracions públiques. 
Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Només, si de cas, per insistir en el que ja ha explicat la senyora Sílvia Folch, que és 
que el segon acord d’aquesta moció demanava al Govern municipal que, amb tot el 
respecte a la legalitat vigent, cerqués les fórmules i arribés als pactes necessaris amb 
els representants locals dels treballadors i treballadores, llegeixo textualment, i a 
aquest acord ja es va arribar amb tots els representants sindicals, amb totes les 
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organitzacions sindicals i es va arribar a un acord, per unanimitat, de la fórmula que ja 
ha explicat la Sílvia. Per tant, vull explicar també que la nostra voluntat d’esmenar la 
moció pel que fa a la fórmula d’avançar sistemàticament les pagues extres no era res 
més que no aprovar quelcom que generés dubte, perquè, malgrat el que ja s’ha dit 
anteriorment, sí que hi ha organismes que potser han aprovat aquesta fórmula, però 
també és cert que el Govern central, el Govern de l’Estat, ja ha mostrat, diguem, quina 
és la seva voluntat respecte a aquestes fórmules i és que, a més a més, per si no fos 
poc, nosaltres, en el setè acord, donàvem trasllat al Govern de l’Estat precisament 
d’una fórmula respecte a la qual el Govern de l’Estat ja s’ha mostrat en contra. No sé si 
m’explico. Segurament altres organismes han aprovat aquesta fórmula, però també, i 
potser m’equivoco, és possible que no ho hagin aprovat, diguem, en un Ple i, hagin 
buscat aquesta fórmula d’una altra manera. 
 
En tot cas, hi insisteixo, com ja s’ha dit, es va arribar a un acord amb les 
organitzacions sindicals, que aquest acord permet una paga especial i extraordinària 
del 50% de la paga extra, que aquesta bestreta, especial i extraordinària, és totalment 
compatible amb la bestreta ordinària de què els nostres treballadors ja disposen i 
entenem que la suma de les dues bestretes, totalment complementàries, com ja he dit 
anteriorment, permeten pal·liar d’alguna manera i arribar a la solució, que és la que 
s’està buscant, que no és altra que tenir el 100%. 
 
Creiem que la nostra fórmula, que hem aplicat, entra dintre del marc legal. Creiem que 
no hi ha cap impedient per portar-la a terme i, per això, l’hem aplicada. En tot cas, 
insisteixo que aquest acord amb els representants sindicals ja hi era i que, en tot cas, 
també s’ha de manifestar, jo crec que és de justícia fer-ho, la total voluntat en les 
reunions que s’han mantingut d’arribar a un acord en aquest sentit. Res més. 
 
El Sr. F. Xavier Serra  
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Vull dir que la intervenció més evident és en nom dels 
dos grups, d’ICV-EUiA i del PSC. Cito també que avui mateix hem aprovat una acta en 
la qual es reflectia el que va passar al mes de desembre, quan el nostre grup 
municipal, en aquell cas en solitari, presentava una moció exactament igual que la 
presentada avui i en la qual podem llegir, per exemple, que ja dèiem que ens reuniríem 
amb el representants dels treballadors al més ràpidament possible, i segurament serà 
passades les festes, i d’acord amb aquestes converses i les informacions que llavors 
tinguem, ens reservarem el dret, evidentment, de tornar a presentar aquesta moció al 
mes de gener. 
 
Hem mantingut aquestes reunions i per això hem presentat de nou aquesta moció 
conjuntament amb el Grup Municipal del PSC. I per què l’hem presentada? L’hem 
presentada perquè, mantinguda aquesta reunió, resulta que hi ha una assemblea 
general amb treballadors d’aquesta casa, del 13 de desembre a Can Malet, en la qual 
es demana exactament el que nosaltres demanàvem en aquesta moció i que, a més, 
aquesta moció, que ha estat traslladada a l’exterior d’aquesta casa, ha rebut el seu 
suport, en un escrit que ara llegiré i que segurament tots els regidors i regidores 
d’aquest Ajuntament coneixen, perquè ja ha estat repartit, i que diu el següent: El 
Comitè d’Empresa i la Junta de Personal ha acordat, per majoria, donar suport als 
acords de continguts en la moció de rebuig al Reial decret llei i compensació de paga 
extra presentada pels grups municipals ICV-EUiA i del PSC, la qual ens ha manifestat 
que continuï oberta a votació per poder afegir-s’hi la resta de grups i regidores, que hi 
vulguin donar suport, d’aquí el seu debat a la votació prevista en l’ordre del dia del Ple 
ordinari del 24 de gener. 
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El Comitè d’Empresa i la Junta de Personal entenen que aquests acords recullen la 
proposta de diferents treballadores i treballadors que van demanar de manera conjunta 
adoptar les mesures recordades en altres administracions locals i autonòmiques 
mitjançant l’escrit de data 13/12/2012, referència a l’Ajuntament RE2012/9652, 
referendat per l’assemblea general dels empleats públics municipals, també en data 13 
de desembre a Can Malet, en la qual, a més, es va proposar que es fes extensiva i es 
comuniqués a l’alcalde, les regidores i regidors i els grups municipals de l’Ajuntament, 
perquè en fossin coneixedors i per la petició que, si es creia oportú, es debatés al 
proper Ple municipal, ja sigui a petició de l’Equip de Govern o a proposta del grup o 
grups municipals de les diferents formacions polítiques. 
 
Conjuntament, també, volem agrair als sindicats la negociació de mínims a què van 
arribar, però que es considera insuficient per la majoria de les treballadores i 
treballadors que no han vist recollides les seves peticions. Aquesta comunicació ve 
signada pels presidents del Comitè d’empresa i de la Junta de Personal de 
l’Ajuntament del Masnou i fou enviada a tots els regidors i regidores del consistori i és 
el que reflecteix l’opinió de les treballadores i treballadors sobre l’acord al qual l’Equip 
de Govern va arribar, que és una posició molt diferent a l’acord de mínims que van 
assignar en els sindicats. No ens hi estendrem aquí, encara que en tindria ganes, 
encara que en tindria moltes ganes, a redundar en la inoperància o el fet que sigui 
absolutament contraproduent el fet de prendre aquestes mesures, que, lluny de 
millorar la situació econòmica del país, allunyen encara més la sortida de la crisi, i 
augmenten encara més el nombre d’aturats i fan que disminueixi el consum i les xifres 
de negoci. 
 
Avui, l’atur a Catalunya s’acosta a les 900.000 persones, 895.000 deia avui, i el 25%, 
24 i escaig. Cada setmana en tenim una pila per causes econòmiques, disminueix el 
nostre PIB —si no ho recordo malament 1,3 l’última data— i augmenta el cost de la 
vida, això seran els resultats de totes aquestes polítiques fins avui. I en aquest 
panorama, una part important de la disminució del consum nadalenc, que ha estat d’un 
15%, entre el 12% i el 15%, depèn del tipus de negoci, com ha succeït, pot atribuir-se 
directament a l’eliminació d’aquesta paga, la menor disposició de líquid per part dels 
treballadors públics i la incògnita del futur dels seus sous. 
 
Respecte al punt de legalitat és en el que m’estendré una mica més, perquè s’ha posat 
en dubte que aquesta mesura sigui legal i jo, del que dubto, és que hi hagi legislacions 
diferents en aquest Estat respecte a aquest tema. Podem llegir, per exemple, en 
castellà, perquè està escrit en aquesta llengua, està recollit en un diari d’expressió 
castellana, el tema del País Basc: “La ley de medida sobre las pagas extraordinarias 
del 2013 aprobada el pasado 28 de diciembre en el País Vasco y que a los 67.000 
funcionarios vascos de la paga de verano a enero y la de Navidad a julio ha entrado en 
vigor este jueves. El texto apunta que la regulación afecta al objetivo de impulsar la 
actividad económica del País Vasco a la vista de la contracción en el consumo que 
está sufriendo la economía vasca y la necesidad de adoptar medidas que compensen 
sus efectos negativos. Y con esta medida trata de facilitar a los empleados públicos 
que puedan mitigar la modificación sobrevenida de las predicciones sobre su 
bonificación económica que ha provocado la paga extraordinaria al mes de diciembre. 
O la administración extremeña que está paralizando la tramitación contable y 
administrativa pertinente para poder efectuar este jueves el abono en efectivo a 
través...” —això és del 3 de gener— “efectivo a través de transferencia al anticipo de la 
paga extra de junio a los empleados públicos de la región, ha avanzado el consejero 
de Administración Pública, Pedro Tomás Nevada Batalla,” —del PP per cert— “quien 
ha subrayado que con esta medida se respeta de manera escrupulosa la legalidad” —
paraules textuals— “y se respeta lo dispuesto en el Real decreto 20/2012” —que jo 
sàpiga es refereix al mateix decret de què estem parlant avui—. “Así mismo, el 
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consejero ha incidido en que esta medida de adelantar en enero la paga extra de junio 
a los empleados públicos extremeños no se ha tomado para entrar en colisión con el 
Gobierno central” —evidentment, un representant del PP  de nivell alt no podia dir una 
altra cosa—, “sino que se hace en bien de Extremadura y en bien de los extremeños, 
no solo de los empleados públicos.” O, més endavant, més recentment, sembla que és 
el dia 6 de gener: “El adelanto de pagas, ha comentado el consejero portavoz del 
Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniain, supone, asimismo, el pago de la 
extra de diciembre de este año en junio, y el sistema se mantendrá en principio hasta 
el año en que se produzca la recuperación de la paga perdida en 2012.” Ho repeteixo: 
“hasta el año en que se produzca la recuperación de la paga extra perdida en 2012.” 
“Se trata de una medida que pretende ayudar a superar este duro trance económico a 
los empleados públicos y que es, he dicho, acorde a la legalidad vigente y a las 
competencias de Navarra, por lo que ha estimado que un recurso del Estado no sería 
procedente.” Així, l’avançament està bé al País Basc, a Extremadura i a Navarra, o el 
que és el mateix, és correcte i legal per responsables de nivell del PNV, del PP i de la 
Unió del Poble Navarrès. 
 
I també passa el mateix en el món municipal català, on s’han produït els avançaments 
als ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat i Barcelona, en aquests casos aprovats fins 
al 2015, o per al 2013 a Puigcerdà, Lleida o Artesa de Segre, i estan a punt de fer-ho 
Cerdanyola o Salt, ajuntaments on hi ha governs o participació de CiU, ERC, PSC, 
ICV-EUiA, i on tots responsables polítics, però també responsables jurídics d’aquestes 
institucions, ho consideren plenament legal i que contra aquesta mesura no cal recurs 
del Govern central. I què tenen aquests governs de Navarra, Extremadura, del País 
Basc, Sant Feliu, Cerdanyola, Barcelona, Artesa de Segre o Salt? Què tenen els seus 
treballadors i funcionaris que no tenen els nostres? Què tenen els comerciants i 
autònoms que depenen de la despesa del consum d’aquestes poblacions que no tingui 
la nostra? Quina diferència legal hi ha? 
 
Bàsicament el que tenen són equips de govern que són valents i nosaltres tenim la 
paradoxa que el consistori es declara territori lliure i sobirà, i fa un acte de valentia que 
nosaltres no reprovem, sinó tot al contrari, i, per tant, donen més importància a les 
idees i als principis que a la legalitat en termes nacionals, però s’arruga quan es parla 
de valentia en termes socials. Aquesta és la veritable diferència. 
 
Respecte a algunes coses que s’han dit en el debat, i jo no sé si el ponent del PP, pel 
que he sentit, suposo que no volia dir això, ens està dient que en Rajoy va mentir quan 
va dir que es tractava d’una mesura extraordinària i que es recuperaria aquesta paga 
més endavant, perquè, si no, no entenc res de la intervenció que ha fet, o sigui, 
aquesta paga és una paga, segons va dir al seu moment el senyor Rajoy, president del 
Govern, que es recuperarà, que no s’elimina. Això és el que va dir al seu moment, en 
el debat que va haver-hi. 
 
I sobre els vaixells, deixi’m dir el següent: el vaixell no només no té menys aigua ara, 
sinó que cada vegada en té més i, segons el Fons Monetari Internacional, les 
previsions són dolentíssimes per a Espanya per a aquest any 2013. A final d’aquest 
any potser estem tots i totes surant en l’aigua i sense vaixell. 
 
El 2015 és una data que es posa perquè hi ha eleccions municipals i, per tant, aquest 
Ajuntament només pot prendre, lògicament, mesures dintre del seu mandat, ja que jo 
sí que prendré mesures en anys posteriors. Si coincideixen o no amb altres processos 
electorals serà casualitat, però no tenen res a veure, en principi, amb el fet que es 
posin aquestes dates en aquestes mocions. 
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I, finalment, no conec el professor que cita, però, en tot cas, el premi Nobel Kruger diu 
justament el contrari. Per tant, economistes i cites es poden citar en tots sentits. 
 
I, respecte a..., jo crec que la major part de les intervencions d’ERC i CiU ja les he 
contestades al llarg de la intervenció, però, en tot cas, en diria una altra, que és que 
una gran part dels punts —el segon, el tercer i el quart— es refereixen a competències 
municipals. Fins i tot, no es podria parlar en cap cas, com han dit alguns dels ponents, 
del que ha fet l’Ajuntament si no fossin competències municipals. Sí que hi ha 
elements que són de competència extramunicipal, però hi ha aquests tres que són 
referents a això. 
 
I, finalment, agraeixo també el vot rebut en aquest cas per la regidora no adscrita, 
positivament a la moció, i vull agrair, per què no, també, les aportacions fetes i que, al 
final, a pesar que força descafeïnades, s’hagi aprovat la moció en aquest Ple. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Gràcies. Molt breument, faré una petita al·lusió. Sembla que sempre... Intervencions, 
Serra, hem de fer aquí una petita intervenció. Bé, deu ser que no estem d’acord, 
potser, en algunes coses. 
 
Respecte als professors que deies, el professor Juan Velarde Fuertes, que és un dels 
més il·lustres economistes del país, és una persona molt coneguda i una persona 
d’aquí de la casa, molt bon coneixedor de l’economia espanyola, i és qui he citat. De 
fet, la cita és de l’any 2009, és un article que jo he guardat perquè al seu moment em 
va cridar l’atenció i l’he recuperat avui perquè ho he cregut oportú. De fet, les tesis que 
va defendre el 2009, si s’haguessin aplicat, possiblement no hauríem arribat, o no 
d’aquesta forma, a com estem. 
 
Després, respecte de la paga, diu que el senyor Rajoy ens ha mentit. Home, jo crec 
que el senyor Rajoy no menteix. Si ha dit que aquesta paga es recuperarà, doncs quan 
toqui recuperar-la la recuperarà. Al que sí que jo he fet esment és a la forma de 
plantejar-ho aquí, que jo veig que és una forma de picaresca, tal com estava 
inicialment, i mantinc la paraula. D’això se’n diu picaresca, que és vorejar la normativa. 
Es pot dir de moltes maneres, però jo no ho veig de cap altra. Gràcies. 
 
La Sra. Sílvia Folch  
 
Gràcies, senyor alcalde. Només m’agradaria fer una apreciació i és que a l’escrit que 
vostè ha llegit, el que estava signat pel president del Comitè d’Empresa i pel president 
de la Junta de Personal, aquestes dues persones també formaven part de les 
organitzacions sindicals amb les quals m’he reunit durant més de dotze dies i amb les 
quals hem arribat a acords per unanimitat. 
 
El canvi de parer? No el sé, però eren presents a la votació i van votar en part a favor 
de les propostes presentades per l’Equip de Govern i es van votar per unanimitat. No li 
sé dir el canvi d’opinió ni en què ells creuen que ells mateixos van fallar. 
 
Respecte a l’argumentari d’afavorir el comerç, nosaltres també ho perseguim. Si el que 
volíem és que tinguessin els treballadors més poder adquisitiu, la bestreta ho 
aconsegueix i amb la doble bestreta, amb la especial extraordinària, sumada a 
l’ordinària, el poder adquisitiu dels nostres treballadors no tenia per què minvar. 
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I, òbviament, el punt dos, tres i quatre, són competències municipals i per això hem 
estat negociant molts dies. Aquest Equip de Govern és un equip negociador i que es 
pren molt seriosament la negociació col·lectiva. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Sí. Només per fer un apunt. La veritat és que no pensava intervenir després de la 
meva intervenció anterior, però jo crec que en aquest debat s’està perdent de vista una 
cosa molt important i és que aquest Ajuntament va arribar a un acord que va ser 
subscrit per unanimitat amb tots els sindicats amb representació en aquesta casa. 
 
Per tant, ja li ho dic, em sap molt greu dir-ho, i no pensava entrar-hi, i em sap molt de 
greu haver-ho de fer, i més en aquests temes, però com que vostè ha dit que l’Equip 
de Govern actua amb covardia i s’arruga, li diré una cosa: si aquí arribem a un acord 
per unanimitat amb tots els representants sindicals i és algun dels membres d’aquests 
representants sindicals, algun membre o algun d’aquells representants sindicals que 
l’endemà se’n desdiuen, digui’m vostè qui és qui s’està arrugant. 
 
El Sr. F. Xavier Serra  
 
Jo no sóc representant del Comitè d’Empresa, com pot entendre i, per tant, no 
contestaré coses que no corresponen, per respecte també al Comitè d’Empresa i a la 
Junta de Personal, que jo sí tinc, en aquest cas. 
 
Vull dir-li, en tot cas, que, evidentment, vam ser coneixedors d’aquest acord i per això 
vam retirar la moció al mes anterior —si vostè no se’n recorda, jo li ho recordo. També 
vam dir en aquell moment que nosaltres mantindríem aquestes reunions amb els 
treballadors i que, en virtut d’aquestes reunions, prendríem la decisió definitiva. Les 
hem mantingudes i el que ha estat traslladat als treballadors, tal com he llegit jo, és la 
seva postura. Per això hem mantingut aquesta posició. Sobre el que opina vostè sobre 
els treballadors del seu Ajuntament, parli vostè amb ells, no parli amb nosaltres, 
perquè no som nosaltres els que hem de contestar en el seu nom. Respecte als 
treballadors d’aquest Ajuntament, als seus representants, vostè mateix. Sí, sí, vostè 
mateix. 
 
I, en tot cas, vull dir també que no és el mateix una bestreta que un avançament de 
paga. Vostè ho sap i jo ho sé. I els treballadors ho saben. Tothom ho sap això, eh. I, 
per tant, no és exactament el mateix, fins i tot parlant de poder adquisitiu. Estem 
parlant que és diferent perquè una bestreta comporta una sèrie de despeses que no 
comporta l’avançament de la paga i, vostè ho sap, i per tant no estem parlant del 
mateix, eh! 
 
Que és millor una bestreta que res? Evidentment, però no pot comparar una cosa amb 
l’altra, no ho faci, perquè no és cert. 
 
I, la tercera cosa: sí, som picarescs igual que el govern d’Extremadura. Exactament 
igual. Del PP, per cert. 
 
El senyor Eduard Garcia, per al·lusions, demana la paraula i el senyor alcalde diu que 
no pot obrir el debat una altra vegada. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
No, però m’agradaria fer un aclariment, perquè he estat molt curós amb les paraules 
que he utilitzat en la meva intervenció i, en tot cas, m’he referit a representants dels 
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treballadors. I no m’he referit en cap cas als treballadors aquí, dit sigui de passada, tinc 
tot el respecte del món igual que tinc tot el respecte del món als representants, a qui, 
ho repeteixo, m’he referit en tot moment. Res més. 
 
8) Moció presentada pel Grup Municipal del GIM per donar solució a la 

problemàtica de trànsit de la carretera Nacional II  a l’altura del Masnou 
 
Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Diu així: 
 
Moció del Grup Independent del Masnou, que incorpor a les esmenes dels grups 
municipals de CiU, ICV-EUiA, i ERC-AM, per donar so lució a la a la problemàtica 
de trànsit de la carretera Nacional II al seu pas p el Masnou 
 
“Atès que durant l’inici de l’any, la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció 
General de Carreteres, ha dut a terme una actuació a la carretera N-II, al seu pas pel 
Masnou, concretament en el tram comprès entre la rotonda d’Alella i la de Montgat. 
 
Atès que aquesta actuació ha consistit en modificar el nombre de carrils en un sentit i 
altre, passant de dos carrils sentit Mataró i un en sentit Barcelona als actuals dos en 
sentit Barcelona i un en sentit Mataró. 
 
Atès que aquesta modificació obeeix a una petició expressa a la Generalitat de 
Catalunya cursada fa dos anys pel nostre Ajuntament per pal·liar les habituals 
retencions que es provocaven a la carretera N-II al seu pas pel casc urbà, o el que és 
el mateix, el Camí Ral. 
 
Atès que una vegada realitzats els canvis s’ha pogut constatar que les retencions al 
Camí Ral han minvat, de manera que s’ha aconseguit allò que es pretenia inicialment. 
 
Atès però que la modificació dels carrils en el tram esmentat ha provocat que les 
retencions es produeixin ara en l’altra extrem de la zona d’actuació, és a dir, a partir de 
la rotonda d’Alella cap a Barcelona, arribant en moments del dia la retenció fins a la 
mateixa autopista C32. 
 
Atès que aquestes retencions també afecten la nostra població en tant que molts 
conductors afectats es dirigeixen al Masnou. 
 
Atès que aquest tram de via presenta una important presència de vehicles en hores 
puntes, tant en un sentit com en l’altre en funció del tram horari. 
 
Atès que la mesura que s’ha adoptat per part de la Direcció General de Carreteres és 
a totes llums insuficient, tot i l’encert al solucionar allò es pretenia pal·liar, les 
retencions de trànsit contínues al Camí Ral. 
 
Atès que després de les llargues mobilitzacions dels usuaris de l’autopista C-32 
d’Alella, El Masnou i Teià, el desembre del 2006 el departament de Territori i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya va aprovar el sistema de descomptes per als 
usuaris del peatge d’Alella, en els moviments origen i destí a Barcelona, mentre no es 
posessin en servei les futures calçades a l’autopista C-32. 
 
Atès que aquest sistema de descomptes permetia que els veïns i veïnes d’Alella, El 
Masnou i Teià i Tiana que fossin titulars d’un Teletac domiciliat en sucursals de la 
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zona, poguessin gaudir d’un descompte del 100% del cost del peatge en cas de 
realitzar un mínim de vuit viatges mensuals. 
 
Atès que des de l’1 de gener del 2012 el peatge d’Alella ja no és gratuït per als usuaris 
habituals, després de l’eliminació de l’exempció que s’aplicava a aquest peatge de la 
C-32 des de febrer de 2007, perjudicant a uns 7.000 usuaris, i es va imposar els 
mateixos criteris de bonificació que s’introduiran a partir del gener del 2012 a la resta 
de barreres de les autopistes de l’entorn de Barcelona. 
 
Es per tot això que hem exposat que el Grup Municipal del Masnou (GIM) demanem 
l’adopció per part del plenari municipal dels següents 
 
ACORDS: 
 
1r. Demanar a l’organisme competent que, en el termini de temps més breu possible, 
estudiï les diferents opcions existents per a la racionalització del trànsit a la N-II al seu 
pas pel Masnou i fins la cruïlla de Montgat en els dos sentits de la marxa, entre les 
quals es contempli la possibilitat d’instal·lar un carril reversible, el central dels tres 
existents, que permeti alternar l’ús dels dos carrils en un sentit i en l’altre, depenent de 
l’horari de màxima afluència. 
 
2n. Demanar al govern de la Generalitat que, mentre no s’adopti una solució definitiva 
diferent a l’actual, adopti les mesures necessàries perquè els ciutadans del Masnou, 
Alella i Teià es vegin eximits del pagament del peatge d’Alella, tal i com s’havia fet en 
anys anteriors, ja que aquesta mesura beneficiaria els nostres vilatans i reduirà 
sensiblement el nombre de vehicles que circularien per la carretera en el tram objecte 
de conflicte. 
 
3. Traslladar aquests acords a l’organisme competent, al President i al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, i als veïns i veïnes del nostre municipi.” 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Ha incorporat les esmenes. Per tant, passem a votar la moció.  
 
El president sotmet a votació la moció 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. Federico Manuel de las Heras  
 
Gràcies, alcalde. Sí, hi hem votat a favor, perquè, és clar, després de la que se’ns ha 
muntat aquí a la carretera no podíem ni molt menys estar-hi en contra. Ja n’havíem 
parlat, ja s’havien fet negociacions i, bé, el tema sembla que es reconduirà, després 
d’aquest greu error de carreteres de la Generalitat. 
 
Respecte a aquesta qüestió, volia fer dues o tres reflexions molt curtetes. Una és que, 
arran d’això, ens hem adonat que molta gent va amb cotxe i en molts cotxes hi va 
només una persona, no sé si ho han vist quan hi ha aquestes cues... Hi va només el 
conductor o conductora. Molts cotxes no van amb plena ocupació. Em refereixo que 
potser és un moment per fer una reflexió. Des dels estaments públics, que tenim les 
competències o tenim les possibilitats d’informar els ciutadans, no s’està fent una bona 
difusió del transport públic. Potser ho podríem millorar i amb això s’ha vist, amb 
aquesta actuació, s’han omplert de cues, de cotxes amb poca ocupació i, bé, això és 
un problema, penso que és un tema, un punt de reflexió que ens pot portar aquest fet. 
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En segon lloc, vull dir que el PP, respecte al tema de la gratuïtat dels peatges en les 
relacions intercomarcals, ja fa molts anys que algú ho ha defensat des del Consell 
Comarcal. És una lluita llarga i vam ser dels primers que la vam començar. 
Continuarem lluitant-hi i penso que, en el futur, tenim molt o volem dir moltes coses 
respecte a la gratuïtat dels peatges, començant pel d’Alella i d’altres del Maresme. 
 
I, finalment, voldria fer una petita nota. Si no ho tinc mal entès, aquestes obres a la 
carretera N-II, aquí en tinc el conveni, el Ministeri de Foment les va cedir a la 
Generalitat, el 2009 va ser, i és la Generalitat qui es cuida de les obres aquí al Masnou 
i a l’altura del Masnou, ja que se’ns ha fet una destrossa per un estudi que, no sap per 
què..., i ho estava rellegint una mica en la premsa d’aquests dies: el president senyor 
Mas, quan va inaugurar fa poc el desdoblament de l’Eix Transversal, i va dir: “Quan 
decidim nosaltres i no Madrid, les coses funcionen millor”. Bé, aquí queda. Gràcies. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Agraeixo en nom del Govern el fet que el senyor Francisco 
Avilés hagi acceptat les esmenes incorporades, que crec que milloren la moció 
aprovada per unanimitat. També agraeixo les esmenes que ha presentat ICV i que 
també han estat incorporades. 
 
Vull dir que el Govern té el compromís de treballar per millorar la mobilitat i, per això, hi 
ha propostes que fa a qui correspongui. Per tant, vejam si s’accepten o no. 
 
Els acords que diu la moció són bàsicament per buscar solucions per a aquest tram de 
l’N-II i estudiar la possibilitat de si el carril central pot ser reversible o no. Aquesta 
proposta la vam fer el dimarts l’alcalde i jo mateix al director general de Carreteres, 
que ens va anunciar així, tot d’una, que, malgrat la dificultat que requereix en aquests 
moments fer una inversió d’aquest tipus, s’estudiarà. Hi ha, però, un problema tècnic 
que és com centrar un carril reversible amb dues rotondes, com entra un carril 
reversible a les rotondes si hi ha una illa al mig. I això ens vam comprometre 
tècnicament a estudiar-ho i esperem que hi trobin una solució i que, en un futur, a mitjà 
termini, puguem gaudir d’un carril reversible, que jo crec que seria la solució definitiva, 
perquè és evident que al matí necessitem dos carrils per anar cap a Barcelona, a partir 
de la rotonda d’Alella, i a la tarda, a partir del migdia, en necessitem dos per tornar de 
Barcelona. 
 
També vull comentar que en el segon acord proposa fer les gestions necessàries amb 
la Generalitat de Catalunya per intentar recuperar aquelles bonificacions que es van 
perdre l’1 de gener del 2012 i es té demanada hora amb la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat precisament per anar-hi a exposar això, la necessitat que tenim els 
municipis del Baix Maresme, i específicament, el Masnou, Alella i Teià, diguem-ne, que 
el peatge d’Alella estigui bonificat tal com ho va estar durant no sé si eren tres o quatre 
anys, de manera que els usuaris habituals del peatge que l’utilitzaven per anar a 
treballar a Barcelona en els seus desplaçaments diaris, si hi passaven, em sembla que 
eren més de vuit de vegades, tenien la bonificació del 100% i, per tant, era gratuït. 
Això alliberaria en gran mesura el trànsit per la N-II i, per tant, creiem que, a part d’un 
benefici per a l’usuari, perquè és més segur anar per l’autopista i és més ràpid, també 
seria un benefici per al ciutadà del Masnou que viu sobretot al costat de la carretera 
Nacional, ja que veuria reduït el trànsit en sentit Girona. 
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El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer, per felicitar el GIM per la presentació d’aquesta 
moció, que entenem que ha estat una presentació encertada. Després, vull dir que hi 
hem votat a favor perquè en compartíem el contingut i perquè, a més a més, s’hi han 
incorporat les nostres esmenes. Vull reiterar al Govern la demanda que s’ha fet en 
l’apartat de control d’òrgans de govern de la necessitat que qualsevol actuació 
respecte a la mobilitat al Masnou es procuri fer amb el màxim consens possible. 
 
I, en referència a la intervenció que feia el regidor del PP, vull insistir que, 
efectivament, molts cotxes no van sols, porten únicament un passatger, que és el 
conductor, i que la solució passa per, d’una banda, millorar la mobilitat al Maresme, 
però també per millorar fonamentalment rodalies. I tant una cosa com l’altra són 
competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Jo puc assegurar al regidor del PP, per si ell no ho ha experimentat, que agafar un tren 
al Masnou o Ocata a partir de dos quarts de set fins a dos quarts de deu del matí és 
una cosa bastant complicada, perquè allà semblem sardines en llauna i, per tant, 
aquest és un tema que encara està pendent. 
 
I, finalment, respecte a les possibles solucions, no tècniques sinó polítiques, jo crec 
que l’única solució al problema de la mobilitat al Maresme, almenys en interpretació 
del nostre Grup, passa per la gratuïtat de l’autopista i no per solucions intermèdies 
com podrien ser aquestes bonificacions de peatge que, caldria recordar-ho, 
obligatòriament van acompanyades de la necessitat de tenir un Teletac, que, a més a 
més, has de contractar amb una entitat bancària que té noms i cognoms. Per tant, 
reivindiquem allò que hem de reivindicar, que és la gratuïtat de l’autopista, que això 
faria que els 50.000 vehicles que aproximadament passen per l’N-II en el terme del 
Masnou es redueixin sensiblement. Gràcies. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Gràcies, senyor alcalde. Miri, l’aposta dels governs del Masnou dels anys 2003 i 2011 
per la reducció de la problemàtica causada per la carretera N-II, i les mesures que es 
van prendre són evidents i tangibles. 
 
Ja hi ha fet referència a l’anterior intervenció seva el senyor Fàbregas. Jo vull recordar 
que l’any 2003 no existia el pas elevat amb semàfor per anar a l’estació del Masnou i 
el vam fer posar. El que existia a Ocata no era accessible i vam fer-hi construir una 
rampa. També era poc il·luminat i el vam il·luminar. Vull recordar que a la cruïlla de la 
riera d’Alella hi havia un semàfor, que serà el gran conflicte, i que va ser substituït per 
una rotonda que, sumada a la gratuïtat de l’autopista, o a la semigratuïtat, permetia als 
nostres veïns desplaçar-se i reduir el problema de la nacional. També recordem la 
col·locació del canvi d’asfalt per un de sonoreductor, que va evitar moltes molèsties de 
la gran afluència de vehicles. 
 
Vull remarcar que tots i cada un d’aquests canvis es van fer acompanyats d’estudis i 
de propostes, avalats per una empresa tècnica solvent que va permetre defensar 
davant de qui llavors n’era titular, que era el Ministeri de Foment, les propostes i 
donaven una gran credibilitat a allò que presentaven. Tot i així, he de dir que Foment 
el que feia era contrastar i validar que allò que demanaven es pogués dur a la pràctica. 
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Ara què ens hem trobat? Miri, en una de les darreres Juntes Locals de Seguretat del 
mandat passat, del govern anterior, es va demanar que s’assumís, es busqués o se 
cerqués una solució per un problema de trànsit. Hi havia diferents solucions possibles i 
la Generalitat, la nova titular de la carretera, va decidir-se per una en particular i la van 
presentar fa uns mesos als responsables municipals, i ara, un cop executada, doncs 
no ens satisfà, no satisfà ningú. 
 
I és una proposta que està avalada pels tècnics de la Generalitat, com ja ha comentat 
el regidor, i s’han equivocat, i així ho han reconegut i han fet equivocar el Govern, i a 
més a més, perjudica dia rere dia tots aquells que tornen de treballar de Barcelona. 
Una altra cosa és que el regidor de Mobilitat hagi volgut treure pit i quan les ha vistes a 
venir hagi reculat, això seria un altre tema, però també vull aprofitar i vull destacar, jo 
crec, l’actitud honesta que ha mostrat avui al Ple i per això jo vull reconèixer al senyor 
Fàbregas aquest gest. 
 
Jo, per acabar, resumiré una miqueta el que ha passat perquè ningú no tingui dubtes 
de què és el que ha passat, ja que el Govern de l’anterior mandat, davant d’un 
problema de circulació, doncs demana a la Generalitat, titular de la carretera, que faci 
un estudi i hi trobi una solució. La Direcció General de Carreteres triga dos anys a 
presentar una proposta, presenta al Govern una proposta que ve avalada pels seus 
tècnics i la proposta ha estat un nyap. La ciutadania s’ha queixat, la Direcció General 
de Carreteres assumeix l’error, i ara es farà enrere i els ciutadans pagarem el pintat i el 
despintat. El que no recuperarem serà el temps perdut. Molt bona nit. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Jo, igual que abans, no tenia pensat intervenir, però, arran de la intervenció que ha fet 
el senyor Suñé, jo li voldria fer una matisació: si no estic mal informat, pel que vostè ha 
explicat, no va anar ben bé així, sinó que va ser el Govern, no diguem anterior, diguem 
que va ser l’Ajuntament del Masnou qui va proposar aquesta solució a la Generalitat i 
la Generalitat va acabar acceptant-ho. Per tant, en tot cas vull fer aquesta matisació, 
perquè, ho repeteixo, si no estic mal informat, no és que la Generalitat presentés o 
l’Ajuntament presentés diverses alternatives i la Generalitat assumís aquesta, sinó que 
l’Ajuntament del Masnou, diguem-ho així, va presentar aquesta opció com la més 
vàlida i la Generalitat de Catalunya, el que ha fet, ha estat aplicar-la, i després s’ha vist 
que era errònia o que segurament no era tan bona com tothom es pensava, o 
segurament el que ha posat de manifest és que ni la solució d’abans ni la d’ara no són 
correctes, sinó que s’ha de buscar una tercera alternativa, que fins ara no tenim, però, 
en tot cas, com que vostè ha parlat amb aquesta fermesa i amb aquest to que el 
caracteritza, doncs li volia fer aquesta matisació. Res més. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
A mi m’ha sorprès la intervenció del regidor senyor Eduard Garcia perquè no li 
corresponia parlar, perquè ni li he fet cap esment a ell... 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Li tocava com a grup municipal, eh. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Llavors li demano disculpes, té raó, és veritat..., té raó. Demano disculpes. 
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El Sr. Francisco Avilés  
 
Lògicament, vull agrair al Ple la ratificació de la moció per unanimitat i lògicament el 
treball de la resta de grups municipals que hi han realitzat esmenes per millorar la 
redacció. 
 
La veritat és que, afortunadament, és de les mocions que, entre cometes, més 
ràpidament se soluciona, és a dir, es presenta fa una setmana i avui, perquè el temps 
no ha acompanyat, que, si no, potser la rotonda ja estaria arreglada. És a dir, bé, tant 
de bo que totes les mocions que es presentessin fossin tan ràpides com aquesta. 
 
No, ara ja, deixant el to d’humor, vull felicitar tothom, com deia, i com a mínim, dintre 
de l’aspecte negatiu que ha tingut aquesta setmana de les obres, d’aquests dies 
d’obres, i és veritat que molts veïns ens hem sentit molt incòmodes amb la circulació i 
és veritat. El que sí que ha servit, jo crec, la moció és com a gest per tornar a impulsar 
una cosa que teníem una mica oblidada com és l’N-II i la mobilitat pel pas pel sector 
del Masnou, del Baix Maresme, la gratuïtat de l’autopista i que, per tant, ens servirà de 
totes maneres aquest petit problema que hem tingut i que se solucionarà en breu, 
perquè tornem a començar a parlar del mateix tema, tornem a tenir a l’agenda de 
l’Ajuntament els temes de mobilitat, sobretot del Baix Maresme, i que, per tant, trobem 
per fi una solució definitiva que signifiqui pacificar, i molt, el trànsit de l’N-II i, per tant, 
bé, han estat uns vint dies en què ho hem passat malament, però bé, jo crec que, 
afortunadament, en breu s’arreglarà i segur que trobarem millors solucions. 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 22.07 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. 

 
 
 


