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Núm. PLE2014/7 
 
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou de l 22 de maig de 2014 
 
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 22 de maig de 2014, es reuneixen, a la sala de 
sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària plenària, sota la 
presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l'assistència dels tinents i la 
tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Noemí 
Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. 
Jordi Matas i Claramunt.  
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la 
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. 
Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. 
Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez 
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la 
Sra. Judit Rolán i Romero. 
                                        
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra. Mª Celia 
Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament. 
 
A proposta del senyor alcalde, es fa un minut de silenci en record de la presidenta de la 
Diputació de Lleó, Isabel Carrasco, assassinada el 12 de maig de 2014. 
 
1) Aprovació, si escau, dels esborranys de les acte s següents: 
 
Ple extraordinari del 10 d’abril de 2014 
S’aprova l’acta del Ple extraordinari del 10 d’abril de 2014, per unanimitat de les persones 
assistents. 

 
Ple ordinari del 24 d’abril de 2014 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del dia 24 d’abril 2014, amb unes correccions a les intervencions  
del Sr. Ernest Suñé, a les pàgines 5 i 7; del Sr. Artur Gual, pàgina 18; del Sr. Joaquim 
Fàbregas, pàgina 12, i del Sr. Pere Parés, pàgines 32 i 43. 
 
Ple extraordinari del 28 d’abril de 2014 
S’aprova l’acta del Ple extraordinari del 28 d’abril de 2014, per unanimitat de les persones 
assistents. 
 
2) Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents: 
 

Concert de l’Escola de Música del Masnou 
El 24 d’abril, l’Escola de Música del Masnou va celebrar el Sant Jordi amb un concert de 
professors i professores de l’escola a les instal·lacions de l’EMUMM. També hi van participar 
els alumnes i les seves famílies. 

 
Escola bressol La Barqueta 
El dia 24 d’abril, va tenir lloc la jornada de portes obertes de l’escola bressol La Barqueta. 
Unes quaranta famílies van visitar el centre amb vista al procés de preinscripció del proper 
curs.  
 
Espai Escènic Ca n’Humet  
 
El 26 d’abril, l’Espai Escènic Ca n’Humet va acollir l'última representació de l’espectacle 
d’Albert Pla Manifestación. Els espectadors de Ca n’Humet van gaudir de l’humor personal i 
la música del reivindicatiu Albert Pla. 
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El 10 de maig, les famílies i els infants van ballar al ritme de la rumba amb el concert de 
Landry el Rumbero. El grup va cantar cançons populars interpretades amb el sons de la 
rumba.  
 
L’11 de maig, hi va haver una actuació exquisida de teatre clàssic amb un text que feia 
reflexionar sobre la conducta humana: l’adaptació del conte de Roberto Bolaño El policia de 
las ratas. 
 
Els dies 17 i 18 de maig, el Grup d’Aficionats al Teatre del Masnou (GAT) va presentar la 
seva nova producció, Aïllats, una obra teatral d’intriga que va fer gaudir el públic assistent 
del suspens amb una estupenda actuació coral. 
 
Arts visuals  
El 27 d’abril, es va clausurar, a la sala d’exposicions del Casinet, l’exposició “José Antonio 
Sancho // Marcel Rubio”. L’exposició, que mostrava dues mirades diferents a l’art i al món, 
va tenir una bona acollida entre els visitants.  
 
El 9 de maig, es va inaugurar, a la sala d’exposicions del Casinet, l’exposició de “Sergi 
González // Juanmi Muñoz”, una mostra de l’obra més paisatgística d’aquests pintors 
masnovins que es podrà visitar fins a l’1 de juny . 
 
Aprenem a comprar  
El 27 d’abril, a l’Espai Familiar “Ludoteca” es va a dur a terme el taller Aprenem a comprar. 
L’activitat proposava crear un espai perquè les famílies amb infants poguessin aprendre 
hàbits de consum responsable, a través de la compra i tot recreant un mercat.  
 
Fira Flotant al port del Masnou 
Entre el 30 d'abril i el 5 de maig es va celebrar al port esportiu del Masnou la sisena edició 
de la Fira Flotant. La Fira, organitzada per Promociones Portuarias i amb la col·laboració de 
l'Ajuntament, va aplegar una part important de les empreses del sector nàutic del port 
esportiu.  
 
Biblioteca Joan Coromines 
El 9 de maig, va tenir lloc la presentació del llibre Seguint les passes dels almogàvers: de 
Blanquerna a Shipka, un viatge a peu de l’escriptor masnoví Gregorio Luri. L’escriptor va 
presentar davant d’un públic nombrós el seu nou llibre de viatges de la mà de la periodista i 
escriptora Eva Piquer. 
 
El 14 de maig, va tenir lloc la presentació del llibre de poemes Calendari d’instints, de 
l’escriptor masnoví Vicenç Llorca, a càrrec de Jordi Llavina, escriptor, poeta, crític literari i 
presentador de ràdio i televisió. 
 
Entitats  
 
Taller de teatre del GAT 
El 26 d’abril al matí, el Grup d’Aficionats al Teatre del Masnou va oferir un taller de teatre per 
als seus socis a la Sala Joan Comellas de l’Edifici Centre. 

 
I Jornada del Medi Ambient (Centre Cultural i de Ll eure Luz del Alba) 
El 10 de maig, a les pistes esportives de Pau Casals, el Centre Cultural i de Lleure Luz del 
Alba va fer la seva primera Jornada del Medi Ambient, que englobava tot un conjunt 
d’activitats per a infants i famílies. Durant la jornada, es va plantar una olivera a les pistes de 
Pau Casals. 
 
V Festival d’Art Flamenc  
L’11 de maig, a les pistes esportives de Pau Casals, es va dur terme el V Festival d’Art 
Flamenc. Aquesta és una activitat que Luz del Alba ha consolidat i en què hi ha una elevada 
participació de persones que poden gaudir de l’art flamenc en el transcurs de tot el dia. 
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Fira de Primavera (AE Foc Nou)   
L’11 de maig, l’entitat AE Foc Nou va dur a terme la popular Fira de Primavera, a la plaça 
d'Espanya. Un any més, aquesta activitat va convocar famílies, infants i joves per compartir 
junts un matí de lleure i poder conèixer tot allò que s'organitza des de Foc Nou. 
     
Dia Mundial de la Fibromiàlgia 
L’associació Afibromare, aquest cap de setmana, amb motiu del Dia Mundial de la 
Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, que es commemora el 12 de maig, ha fet 
difusió de la seva entitat a la població del Masnou. Per fer-ho, va rebre la col·laboració de 
l’Ajuntament i del Centre Cultural i de Lleure Luz del Alba. 
 
Museu Municipal de Nàutica 
Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, durant tota la setmana es van dur a terme 
diferents actes. 
 
El dia 16 de maig, a sala polivalent de la Biblioteca Joan Coromines, hi va haver la 
conferència “El Masnou i el mar”. 
 
El dia 17 de maig, es va celebrar l’activitat “Descobreix el Masnou”. L’itinerari va durar una 
hora i mitja. 
 
El dia 18 de maig, també hi va haver un altre itinerari “Descobreix el Masnou”. El recorregut 
va intentar mostrar el Masnou de mitjan segle XIX, seguint com a fil conductor la figura d’un 
boter. Cal remarcar la participació activa durant l’itinerari dels assistents, tant demanant 
informació com afegint comentaris. 
   
II Cursa Popular del Masnou 
El dia 18 de maig, va tenir lloc la II Cursa Popular del Masnou, la qual va suposar un nou èxit 
de participació d’un esdeveniment esportiu a la vila. Amb una participació entorn de les 
1.100 persones, no podem sinó mostrar-nos contents i satisfets per la resposta de la 
població. Amb curses com aquesta volem fomentar l’exercici físic i fer-ho en família i amics.  
 
La distància tradicional del Masnou, de 5 km, s’adapta perfectament a aquest esperit. I 
també ens satisfà poder veure incrementada la participació de persones que han lluitat i 
superat proves difícils en la seva vida i veure com aquí, al Masnou, han repetit participació i 
augmentat efectius. Em refereixo als participants de la Fundació Josep Carreras. Dono les 
gràcies, així mateix, al Club La Sansi i al Club Nàutic Masnou per la seva col·laboració i per 
fer-ho possible. 
 
Fira Comercial i Gastronòmica 2014 
El cap de setmana del 17 i 18 de maig va tenir lloc al port esportiu del Masnou la Fira 
Comercial i Gastronòmica organitzada per la Federació de Comerç, la Indústria i el Turisme, 
i l’Ajuntament del Masnou. Durant tots dos dies van ser moltes les persones que es van 
acostar a la Fira per poder veure la diversitat de l’oferta comercial dels establiments que hi 
eren representats, gaudir de les degustacions que hi van oferir els restaurants i les parades 
del Mercat Municipal, i participar en les activitats programades per dinamitzar la Fira. 
 
A l’edició d’enguany, hi havia 80 estands que acollien 67 comerços diferents, la majoria del 
Masnou.  
 
La Fira va ser inaugurada el dissabte al migdia, amb la presència del diputat de Comerç de 
la Diputació de Barcelona, Jordi Subirana, i una àmplia representació del consistori masnoví.  
Un cop finalitzada, la majoria dels comerciants del Masnou valoraven molt positivament la 
Fira, especialment perquè l’alta afluència de visitants els havia servit per donar-hi a conèixer 
els seus productes i contactar amb nous possibles clients.  
 
També van col·laborar en l’organització de la Fira l’Associació de Comerços del Port i 
Promociones Portuarias, que ha fet possible que per segon any consecutiu s’hagi celebrat al 
port esportiu. 
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17a Trobada de Gossos d’ADAM  
El 18 de maig, es va celebrar la 17a Trobada de Gossos d’ADAM (Associació per la Defensa 
dels Animals del Masnou), a la plaça dels Països Catalans, en què van desfilar els gossos 
que aquesta protectora té en adopció i es va trobar una nova llar per a un dels gossos que 
s’estan al Centre Municipal d’Acollida d’Animals del Masnou. La participació va ser molt alta. 
 
A la jornada, de caire festiu, hi van participar desinteressadament la unitat canina dels 
Mossos d’Esquadra, que va acaparar l’atenció del públic, i l’empresa Novartis, que va 
muntar una pista d'agilitat on els gossos van poder mostrar les seves habilitats. 
 
A la jornada es va parlar de la importància de censar els gossos i els gats, cosa que a 
l’Ajuntament del Masnou és gratuïta, i d’identificar-los amb un xip i una placa, tot obligatori, i 
de la importància de la desparasitar-los tant internament com externament. 

 
Visita del vicepresident de la Diputació de Barcelo na  
I per concloure, el dia 8 de maig, vam rebre la visita institucional del vicepresident tercer de 
la Diputació de Barcelona i el seu gerent a les dependències del Teatre del Casino per 
interessar-se sobre l’estat d'aquest local i per atendre la sol·licitud que com a Ajuntament 
s’havia fet per a un estudi de viabilitat de l’equipament.  
 

3) Donar compte dels decrets d’Alcaldia 
 
a. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 24 d’abril de 2014, pel qual es designa una 

lletrada de l'Ajuntament perquè representi i defensi els interessos municipals en el recurs 
ordinari 472/2013. 

 
b. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 15 de maig de 2014, pel qual es deleguen 

totes les funcions inherents al càrrec d’alcalde al senyor Jaume Oliveras Maristany el dies 17 
i 18 de maig de 2014. 

 
4) Donar compte de les persones assistents a la ses sió 
 
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, i els 
regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani, 
la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i 
Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt. 
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la 
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. 
Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. 
Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez 
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la 
Sra. Judit Rolán i Romero. 
 
5) Nominació d’una sala de la Casa de Cultura amb e l nom de Pere Pujadas i Roig 
  
El senyor Pere Parés i Rosés, l'alcalde, llegeix la proposta següent: 
 
“Vist el Decret de l’Alcaldia de data 3 d’octubre de 2013, que incoa l’expedient administratiu per 
tal d’anomenar una sala de la Casa de Cultura amb el nom de Pere Pujadas i Roig. 
 
Vist l’informe del regidor delegat de Serveis Centrals, instructor de l’expedient. 
 
Atès que ha finalitzat el període d’exposició pública i no s’hi ha presentat cap al·legació. 
 
 
 



 

5 
 

D’acord amb el que assenyala el Reglament de protocol, honors i distincions de l’Ajuntament 
del Masnou, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 19 de maig de 2011 i modificat el 19 d’abril 
de 2012, als articles 18 i 26, i en compliment de l’article 26 apartat 3, es proposa l’acord 
següent: 
 
Únic. Donar el nom de Pere Pujadas i Roig a una de les sales de la Casa Cultura.” 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Senyor alcalde, jo voldria demanar que aquest tema quedés sobre la taula, perquè nosaltres 
entenem que amb aquesta proposta es desvirtua la nostra petició. Els recordo que vam ser 
nosaltres qui vam proposar el senyor Pere Pujades i Roig i vam demanar que se li fes una 
distinció honorífica, i concretament demanàvem que se li dediqués un carrer. Llavors, nosaltres 
ja estem d’acord que es demani i que se li dediqui una sala a la Casa de Cultura, però entenem 
que és poca cosa i, com dic, desvirtua la nostra petició. Per tant, jo demanaria que això es 
quedés sobre la taula i que, en tot cas, torni a la Comissió d’Honors i Distincions i es pugui 
debatre i en puguem parlar també amb els membres de la Comissió. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Molt bé. Si de cas, doncs, com que ha fet una petició formal, posem a votació que quedi sobre 
la taula. En qualsevol cas, vull dir que hi ha hagut un període d’al·legacions i hauria estat bé 
que haguéssiu presentat algun tipus d’al·legació, com ha fet un altre grup municipal en un altre 
punt, i per això no és a l’ordre del dia. Malgrat tot, atenem la seva proposta i sotmetem a 
votació d’aquest Ple el fet de deixar sobre la taula o retirar de l’ordre del dia aquest punt, eh?  
 
El president sotmet a votació que aquest punt quedi sobre la taula amb el resultat següent: 11 
vots a favor (PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 10 vots en contra (CiU i 
ERC-AM). La proposta queda sobre la taula.  
 
La Sra. Marta Neira 
 
S’entén que la demanda és que torni a la Comissió d’Honors i Distincions. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Queda retirat i sobre la taula i, si de cas, jo em comprometo a facilitar una reunió dels 
proposants, ja que no han fet al·legacions durant el període corresponent, ja que no han 
al·legat res, perquè tinguin l'oportunitat de presentar-les directament a la Comissió d’Honors i 
Distincions i que aquesta Comissió faci un dictamen. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Senyor Parés, jo li voldria fer un aclariment. Nosaltres vam fer la proposta, vam entregar un 
llibre i ja està. Vull dir que no teníem per què fer-hi al·legacions. Jo penso que el resultat no 
s’ajusta a la nostra petició. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Estic d’acord amb aquest raonament, però també li diré que nosaltres respectem, com a mínim 
la gent de l’Equip de Govern, respectem les decisions, que no són vinculants, ni molt menys, 
perquè la sobirania és en aquest Ple, però respectem les decisions d’aquesta Comissió 
d’Honors i Distincions, en la qual, si més no, cada partit polític, té la seva pròpia veu, no? Per 
tant, com que el nomenclàtor no volem que sigui fruit d’un moment, les persones que puguin 
rebre els honors i distincions s’han de descontextualitzar diguéssim i, en aquesta primera part, 
això s’ha de treure del debat polític. Nosaltres fem cas, en principi, i respectem aquestes 
decisions. Però no hi ha cap inconvenient. Intentarem atendre aquesta petició... 
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La Sra. Marta Neira 
 
Perdoni, que quedi clar que nosaltres també respectem la Comissió d’Honors i Distincions i els 
seus membres, el que passa és que jo penso que aquest tema requereix que se'n parli més i 
que es treballi més, simplement. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Cap problema. Queda retirat i, per tant, amb l’encàrrec de facilitar algun tipus de comunicació. 
Senyor Fàbregas, endavant. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí. Nosaltres també respectem el treball dels membres de la Comissió d’Honors i Distincions, 
no podria ser de cap altra manera, perquè hi tenim un representant i suposo que la resta de 
grups fan el mateix. El nostre vot perquè quedi sobre la taula és perquè realment hi havia una 
discrepància entre la proposta inicial que feia el Partit Socialista i el que finalment ha decidit la 
Comissió d’Honors i Distincions, però que el vot quedi sobre la taula en cap cas no qüestiona la 
tasca que ha fet la Comissió, que creiem que és encomiable des de fa molts anys. 
 
6) Aprovació de la massa salarial del personal labo ral 

 
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, llegeix la proposta 
dictaminada en Comissió Informativa. 
 
“Vist que l’article 103 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim 
Local, disposa que les corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial del personal 
laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb 
caràcter bàsic en la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat. 
 
Vist que l’article 20.4 de la Llei de 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2014 (LPGE) disposa que la massa salarial del personal laboral està 
integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social 
meritades pel personal laboral en l’exercici 2013, exceptuant en tot cas les prestacions i les 
indemnitzacions de la Seguretat Social, les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a 
càrrec de l’Ajuntament, les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o 
acomiadaments, i les indemnitzacions per despeses que hagi realitzat el treballador. 
 
Vist que les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades pel 
personal laboral en l’exercici 2013 puja la quantitat de 3.829.212,42 euros. 
 
Vist l’informe del Departament de Recursos Humans. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer . Aprovar la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament per un import de 
3.829.212,42 euros, en el qual es computen les retribucions salarials i extrasalarials i les 
despeses d’acció social meritades pel personal laboral en l’exercici 2013. 
 
Segon.  Publicar la massa salarial personal laboral al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i a 
l’e-Tauler.” 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. És una intervenció prèvia d’aquest punt i el punt següent per part del 
nostre Grup i en aquesta intervenció el que voldríem fer seria demanar empara a l’Alcaldia. Tal 
com vam manifestar a la Comissió Informativa, el nostre Grup Municipal creu que ha arribat el 
moment de dir prou a una situació com la que es va plantejar la setmana passada en relació 
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amb aquests dos punts. El nostre Grup no pot acceptar que, una vegada més, i són massa 
vegades, s’incompleixi el ROM pel que fa als terminis que s’han de respectar per al tractament 
dels temes que van a Comissió Informativa i no podem acceptar-ho perquè aquesta situació 
s'ha repetit moltes vegades, massa vegades, en aquest mandat.  
 
Per això demanem empara a l’alcalde i li demanem que retiri aquests dos punts de l’ordre del 
dia, i volem deixar clar que no ho fem per discrepància amb el contingut de les propostes, que 
no és el cas, sinó que ho fem per motius de forma i per motius de fons. De forma, perquè no 
pot ser que les propostes que s'han de debatre les coneguem per correu electrònic a les nou 
del matí del mateix dia, i de fons, perquè amb aquesta manera d’actuar es vulneren els nostres 
drets com a regidors i regidores a conèixer amb prou antelació i profunditat els temes sobre els 
quals hem de debatre primer i votar després, i també es vulneren els nostres drets com a Grup 
Municipal, ja que amb actuacions com aquesta es fa inviable que els tres membres del nostre 
Grup puguem reunir-nos amb el temps suficient per poder analitzar les propostes i adoptar una 
decisió comuna.  
 
Per tant, insistim a demanar a l’Alcaldia que retiri aquestes dues propostes i anunciem que, en 
el cas que no s’accepti la nostra demanda, el nostre Grup no participarà ni en el debat ni en la 
votació d'aquestes propostes. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
El que farem serà decidir sobre si les retirem o no les retirem. Per tant, és el 6 i el 7, eh? No, el 
que passa és que el que farem serà sotmetre al Ple si ho retirem o no ho retirem. Crec que és 
una actitud encara més transparent. L’alcalde diu que jo crec que el Ple ha de votar sobre si es 
retira o no es retira. És voluntat d’aquesta Alcaldia incorporar aquests dos punts. No obstant 
això, si hi ha una majoria que ho impedeix, doncs, no tenim cap inconvenient a fer-ho. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Hauria de ser voluntat d’aquesta Alcaldia fer tot el possible perquè es complís el ROM. Això 
hauria de ser la voluntat de l’Alcaldia. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Sí, sí, i així ho fem, no? El que passa és que desconec si se'ls va facilitar la informació a les 
nou del matí. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Suposo que no dubta de la meva paraula, perquè tinc el correu electrònic i l'hi puc passar. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Una proposta base anterior, sinó que hi va haver una modificació aquell de matí, de la mateixa 
manera que hi ha modificacions fins i tot hores abans que comenci el Ple de propostes que van 
al Ple, no? Però, bé, jo, en tot cas, sotmeto la decisió a aquest Ple i, per tant, votaríem el fet de 
retirar aquests dos punts de l’ordre del dia, dos punts més de l’ordre del dia. Per tant, ho farem  
conjuntament, eh? 
 
El president sotmet a votació que es retirin de l’ordre del dia els punts 6 i 7 amb el resultat 
següent: 4 vots a favor (ICV-EUiA i la regidora no adscrita), 12 vots en contra (CiU, ERC-AM i 
PP) i 5 vots d’abstenció (PSC-PM i GIM). La proposta que aquests punts es retirin queda  
rebutjada. 
 
Es fa una primera votació de la proposta amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PP i GIM) i 5 vots d’abstenció (PSC-PM i la regidora no adscrita). Amb l’absència dels tres 
regidors del Grup Municipal d’ICV-EUiA. 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Vam demanar absentar-nos de la sala en el moment de la votació. En altres ocasions s’ha 
permès que no es produís aquesta absència física, que és passar a l’altra banda de l’estrada i 
que no és votés, però si el que hem de fer és absentar-nos, doncs ens absentem, no hi tenim 
cap problema.  
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Senyor alcalde, si m'ho permet, vull protestar. Jo vull protestar perquè estem declarant una 
absència que no és certa. Estem declarant votar una absència i són aquí. Vull protestar per 
això. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Si ho voleu fer, cap problema, evidentment hi teniu tot el dret. Jo atenc aquesta... No us n'aneu 
gaire lluny, perquè... 
 
Per tant, el que farem és tornar a repetir la votació del punt sisè. Queda clar, eh? 
 
S’absenten de la sala de plens els tres regidors del Grup Municipal d’ICV-EUiA. 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERC-AM, PP i 
GIM) i 5 vots d’abstenció (PSC-PM i la regidora no adscrita). S’aprova per majoria absoluta.  
 
7) Adequació retributiva del personal eventual 
 
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, llegeix la proposta 
següent: 
 

“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en data 7 de juliol de 2011, va determinar les retribucions del 
personal eventual (cap del Gabinet de l’Alcaldia) en 35.533,20 euros anuals. 
 
Vist que l’article 24.4 de la LPGE disposa que el personal eventual percebrà les retribucions per 
sou i pagues extraordinàries corresponents al grup o subgrup de classificació al qual s’assimilin 
les seves funcions i les retribucions complementàries que corresponguin al lloc de treball. 
 
Vist l’informe del Departament de Recursos Humans. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords 
següents: 
 
Únic . Adequar la retribució del personal eventual aprovada pel Ple de 7 de juliol de 2011 per un 
import de 35.533,26 euros, quantitat anual que s'aplicarà en els conceptes grup C1, nivell 14, i 
un complement específic de 1.527,02 euros.” 
 
En relació amb aquest punt, s’havia votat en l'assumpte anterior, a proposta del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA, que quedés sobre la taula. En ser rebutjada la proposta, el Grup Municipal d’ICV-
EUiA va abandonar la sala de plens. 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERC-AM, PP i 
GIM) i 5 vots d’abstenció (PSC-PM i la regidora no adscrita). S’aprova per majoria absoluta.  
 
S’incorporen a la sala de plens els tres regidors del Grup Municipal d’ICV-EUiA. 
 
8) Nova notificació en relació amb l’extinció del C onsorci del Govern Territorial de Salut 

del Barcelonès Nord i el Baix Maresme 
 
El senyor Ferran Flo Torrell, regidor delegat de Salut Pública, llegeix la proposta següent: 
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“Vista la notificació de data 27 de març de 2014 del Consell Comarcal del Barcelonès, amb 
registre d’entrada número E-2014/003182 i data 03/04/2014. 
 
Vist l’informe de la tècnica de Salut Pública de data 17 d’abril de 2014. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer.  Restar assabentat que el Decret Llei 5/2013 de mesures de racionalització i 
simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya que comportava 
l’extinció de la personalitat jurídica dels governs territorials de salut va quedar derogat en no 
haver-se validat pel Parlament de Catalunya en el termini legalment establert. 
 
Segon.  Restar assabentat, això no obstant, que els governs territorials de salut han quedat 
extingits per aplicació de la disposició addicional tercera de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic. 

 
Tercer.  Confirmar, en conseqüència, l’extinció del Consorci del Govern Territorial de Salut del 
Barcelonès Nord i Baix Maresme, en el qual participava el Consell Comarcal del Barcelonès 
juntament amb els ajuntaments d’Alella, Badalona, el Masnou, Montgat, Sant Adrià de Besòs, 
Santa Coloma de Gramanet, Teià i Tiana, el Consell Comarcal del Maresme, el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la Salut. 
 
Quart . Notificar els acords al Consell Comarcal del Barcelonès.” 
 
Per unanimitat, el Ple en resta assabentat. 
 
9) Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació del Masnou 

de delimitació de la zona portuària 
 
El senyor Eduard Garcia Gebani, regidor delegat d’Urbanisme, llegeix la proposta següent:  
 
“Vist el projecte de Modificació puntual del Pla general d’ordenació del Masnou de delimitació 
de la zona portuària, redactat per Veveèma, SL, per encàrrec del Club Nàutic El Masnou, amb 
la finalitat de definir el límit entre el sistema de platja (clau 2c) i el sistema portuari (clau 2d) al 
sud del club esmentat, atès que a la documentació gràfica del Pla general ha quedat sense 
determinar, i fer compatible l’ús esportiu al sistema portuari (clau 2d), definint-lo com a ús 
principal del sistema.   
 
Atès que, en data 27 de febrer de 2014, l’arquitecte municipal va emetre un informe favorable al 
projecte esmentat, en el qual manifesta textualment el següent: 
 
“En data 5 de febrer de 2014, MMMMM, en representació del Club Nàutic El Masnou, va 
presentar el document de modificació puntual del PGOU de delimitació de la zona portuària, 
redactat per Veveèma, SL. 
 
La iniciativa privada de modificacions puntuals de planejament general es justifica en 
compliment de l’article 101.3 del DL 1/2010. 
 
Es redacta la modificació puntual del PGOU de delimitació de la zona portuària amb un doble 
objectiu: 
 

• Definir gràficament de manera inequívoca les delimitacions del sistema portuari (clau 
2d) i del sistema platja (clau 2c) en l’àrea del Club Nàutic del Masnou per ajustar els 
sòls qualificats com a sistema portuari (clau 2d) a l’àmbit del domini públic portuari. 

• Fer compatible l’ús esportiu al sistema portuari (clau 2d), definint-lo com a ús principal 
del sistema. 
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La justificació de la delimitació del sistema portuari es justifica pel seu ajust al domini públic 
portuari, segons el plànol aportat de la zona traspassada per l’Estat a la Generalitat de 
Catalunya en matèria de ports. 
 
S’aporta l'informe emès per la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb caràcter favorable, a la modificació 
proposada. 
 
La proposta justifica la necessitat, l'oportunitat i la conveniència de la modificació en relació 
amb els interessos públics i privats concurrents. 
 
Pel que fa al contingut del document presentat, s’ajusta a allò que requereix el DL 1/2010, atesa 
la naturalesa i l'abast de la modificació proposada. 
 
Pel que fa a la normativa urbanística, s’estructura en un únic article que modifica l’article 338.3, 
regulador de les condicions dels usos genèrics i específics del sistema portuari. 
 
Pel que fa a la suspensió de llicències preceptiva d’acord amb l’article 73 del DL 1/2010, l’àmbit 
d’afectació de la suspensió esmentada s’haurà de referir a l’àmbit esgrafiat al plànol 2.1 del 
document de Modificació puntual presentat. 
 
Per tot allò exposat, el tècnic que subscriu emet un informe amb caràcter favorable del 
document de Modificació puntual del PGOU de delimitació de la zona portuària.” 
 
Vist l’informe jurídic sobre tramitació emès en data 28 de febrer de 2014 per la tècnica de gestió 
de l’Àrea de Foment amb el vistiplau de la secretària general de l’Ajuntament, i atès que pot 
procedir-se a l’aprovació inicial de la modificació puntual esmentada del Pla general, seguint el 
mateix procediment que per a l’aprovació del Pla general, de conformitat amb el que preveu 
l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Atès el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i en ús de les atribucions 
conferides a la corporació municipal per l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local i per l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es 
proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Assumir la iniciativa pública i aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació del Masnou de delimitació de la zona portuària, redactat per Veveèma, SL, per 
encàrrec del Club Nàutic El Masnou, a la vista dels informes emesos per l’arquitecte municipal i 
per la tècnica de gestió de l’Àrea de Foment, amb el vistiplau de la secretària general.  
 
Segon. Suspendre, de conformitat amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, l’atorgament de llicències a l’àmbit esgrafiat al plànol 2.1 del document de 
modificació puntual del Pla general presentat.   
 
Tercer. Sotmetre la documentació de la modificació puntual del Pla general a informació pública 
per un termini d’un mes, d’acord amb el que preveu l’article 85.4, del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant un edicte al 
Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major circulació, al tauler d’anuncis 
municipals i al web municipal.  
 
D'acord amb allò establert a l'article 8.5.c) del TRLUC, es donarà publicitat a la convocatòria de 
la informació pública telemàticament, a través de la web de l'Ajuntament www.elmasnou.cat. 
 
Durant aquest termini, l’expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui 
examinar i hi vulgui presentar al·legacions. 
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QUART. Sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, 
d’acord amb el que assenyala l’article 85.5 del Decret legislatiu esmentat.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 14 vots a favor (CiU, ERC-AM, PP, 
GIM i la regidora no adscrita) i 7 vots en contra (PSC-PM i ICV-EUiA). S’aprova per majoria 
absoluta.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup ha votat en contra de la proposta del Govern perquè no 
comparteix ni la necessitat ni el contingut de la modificació. Tal com s’ha llegit, la modificació 
consta de dues propostes: 
 
La primera, és incorporar a l’article 338 de les normes urbanístiques del nostre Pla general l’ús 
esportiu com a ús principal. El nostre Grup està d’acord amb aquesta proposta. En canvi, el 
nostre Grup s'oposa a la segona de les propostes de modificació, que planteja modificar els 
plànols de qualificació del sòl, en el sentit de grafiar la línia de separació entre les claus 2c, 
sistema de platja, i 2d, sistema portuari, a la zona sud i és del Club Nàutic del Masnou. 
 
Ens hi oposem perquè a la Comissió Informativa de Foment va quedar clar que amb l’argument 
d’intentar solucionar un problema s’ha delimitat que només afecta el Club Nàutic, una errada 
tècnica segons l’arquitecte redactor de la proposta per encàrrec del Club Nàutic del Masnou. 
S’ha delimitat un espai concret en el qual es proposa un canvi de qualificació de sòl que 
permetrà al Club Nàutic ocupar amb instal·lacions fixes un espai que fins ara estava qualificat 
com a sistema de platja, un espai on, amb aquesta nova qualificació, es permetrà fer unes 
instal·lacions que avui dia no són permeses. També es va informar la Comissió Informativa que 
el Club Nàutic havia prèviament demanat llicència per a la construcció de pistes de pàdel a 
l’edifici actual, llicència que li va ser denegada per l’Equip de Govern. És aquesta denegació i la 
voluntat de construir aquestes pistes de pàdel allà on sigui les que sembla que han motivat la 
redacció d’aquesta proposta de modificació per part del Club Nàutic. 
 
Així doncs, hi estem en contra, perquè no volem que la platja del Masnou s’ocupi amb 
equipaments privats, ja que, a més de l’ocupació privativa, atemptaran contra la imatge 
paisatgística d’aquesta zona de la platja. De ben segur que se’ns dirà que aquesta és una 
proposta legal i que té el vistiplau de la Generalitat de Catalunya. No neguem el vistiplau de la 
Generalitat de Catalunya. Recordem que també va donar, fa molts anys, casualment amb un 
Govern municipal de CiU i amb un Govern de la Generalitat també de CiU, llicència per a 
l’ampliació de l’Enrico, amb una estructura lleugera i desmuntable, lleugera tot i que tones de 
bigues suporten l’estructura de l’ampliació i desmuntable, tot i que han passat tretze anys des 
de la seva construcció i encara hi és. I recordem que, posteriorment, un Govern de la 
Generalitat del PSC, ICV, EUiA i ERC i un Govern municipal dels mateixos partits van declarar 
nul·la aquesta llicència. Queda clar, doncs, pel que fa a l’ús i a l’ocupació de l’espai públic, que 
els posicionaments polítics són diferents i que aquesta diferència es manté almenys pel que fa 
al nostre Grup Municipal. 
 
Tampoc neguem que la proposta sigui legal, però sí que tenim dubtes que la proposta sigui 
l'única per solucionar una errada, si és que aquesta errada s’ha comès. Tal com va manifestar 
en diverses ocasions l’arquitecte encarregat pel Club Nàutic de redactar la proposta, va quedar 
clar que aquesta línia que s’ha dibuixat, si es volia dibuixar, es podia dibuixar de diferents 
maneres. També ha quedat clar que l’opció que s’ha adoptat no és l’única legal, sinó que és la 
més favorable als interessos del Club Nàutic. El que no és tan clar és que el traçat d’aquesta 
línia sigui el més favorable per als interessos de tots els ciutadans i ciutadanes del Masnou que 
no som socis del Nàutic i que ens agrada gaudir d’una platja i d’unes vistes que, en la nostra 
opinió, ja es van malmetre massa, primer, amb la construcció del port esportiu; després, amb la 
seva ampliació, i, finalment, amb l’ampliació de l’Enrico. És per totes aquestes raons que el 
nostre Grup ha votat en contra d'aquesta proposta. 
 
 
 



 

12 
 

El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. El Club Nàutic del Masnou ha sol·licitat la instal·lació de pistes de 
pàdel a la coberta del seu edifici en diverses ocasions, concretament el 17 de juny del 2011, 
expedient 577/11; el 15 de novembre de 2011, expedient 802/11, i el 6 de juliol de 2012, 
expedient 643/12, sol·licituds totes elles denegades reiteradament pels serveis tècnics 
municipals per superar amb escreix els màxims d’ordenació establerts al Pla especial del 
sistema portuari.  
 
La mateixa entitat va sol·licitar, el 15 de gener del 2013, un informe tècnic sobre l'ordenació 
d’usos per conèixer la compatibilitat de la instal·lació d’una pista de pàdel a la platja. Aquesta 
sol·licitud va obtenir un informe negatiu dels serveis tècnics de l’Ajuntament del Masnou, en el 
qual quedava palesa la incompatibilitat de l’activitat esmentada. El 4 d’abril de 2013, i segons 
una nota existent a l’expedient de referència, es va mantenir una reunió a tres bandes entre 
representants de la Direcció General de Ports, representants de l’Ajuntament del Masnou i 
representants del Club Nàutic del Masnou a la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de trobar 
una solució que ajudés a desllorigar el problema de les pistes de pàdel a la platja. En aquella 
reunió, i segons consta a l’escrit, el Club Nàutic Masnou va descartar que l’estructura fos 
desmuntable i temporal per evitar-ne els sobrecostos, i entre tots tres es va acordar trobar-hi 
una solució satisfactòria. 
 
De fet, es va acordar expressament que l’Ajuntament analitzaria amb detall el planejament 
urbanístic general i derivat d’aquest àmbit, i que valoraria la possibilitat d’adequació del Pla 
especial en l’àmbit portuari real i l’eventual necessitat d’un canvi també en el Pla general. Això 
és el que es va acordar en aquella reunió. 
 
Mirin, pel nostre Grup, la demanda de Club Nàutic és legítima. Entenem que ells vetllen pels 
interessos dels seus socis i fan aquesta demanda en l’intent de la pervivència o la millora del 
servei que presten, i escripturar i delimitar el Planejament i ajustar-lo a la realitat, nosaltres no 
ho veiem malament, ni una cosa ni l’altra, però, per nosaltres, que l’edifici s'incorpori a la zona 
portuària és el que hauria de ser, i no a la platja. En aquests moments vostès, estan posant un 
espai que és públic i l’estan privatitzant, i ho estan fent conscients que el que es vol muntar són 
unes pistes de pàdel fixes a la platja. Això és el que hem votat avui: l’embrió d’unes pistes de 
pàdel privades a la platja. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Començaré pel final, senyor Suñé. Primer de tot, vull dir-li que vostè ha fet una gran anàlisi 
sobre totes les instàncies que han entrat en aquest Ajuntament, però permeti'm que li corregeixi 
que totes les dates que ha dit estan malament. Vostè ha fet referència a les dates que consten 
en el registre del Departament d’Urbanisme, però realment s’hauria de fer referència a les dates 
que consten en el Registre general de l'Ajuntament. Per tant, a partir d’aquí, la primera 
correcció.  
 
La segona, és que vostè diu que estem privatitzant. No estem privatitzant res. Jo crec que 
vostè és coneixedor, i se li ha explicat molt bé, que aquí hi ha una delimitació i el que fem és 
ajustar-nos a la zona, a l’àmbit del domini públic portuari. Vostè no dubto que n'és coneixedor i, 
per tant, la seva única intenció quan parla de privatitzar és desinformar, res més.  
 
Avui no estem votant res que faci referència a unes pistes de pàdel. Avui estem votant una 
modificació del Pla general que, com a modificació del Pla general, haurà de passar una 
aprovació inicial, que és el que passem avui; una exposició pública de trenta dies, en què 
qualsevol persona interessada pot analitzar l’expedient i pot presentar-hi les al·legacions que 
cregui oportunes, i aquestes al·legacions s’hauran de resoldre, estimar o desestimar, o estimar 
parcialment; una aprovació provisional, i, finalment, una aprovació definitiva, que farà la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona. Per tant, de pistes de pàdel avui no n’estem aprovant cap 
ni una. En tot cas, com ja s’ha dit, hi ha un error, perquè hi ha una clau urbanística, dues claus 
urbanístiques, que són les del sistema portuari i la del sistema platges, i falten en el plànol. 
Vostès ho han pogut comprovar: una línia que marca on comença un àmbit i on comença l’altre. 
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Feien referència al fet que hi ha moltes maneres de fer aquesta línia, evidentment, però també 
és veritat que hi ha un àmbit, que és l’àmbit del sistema portuari, que ve delimitat pels 
traspassos que es van produir mitjançant el Decret de l’any 1980 i que, per tant, s’ha cregut que 
el més oportú és fer coincidir la delimitació de l’àmbit amb la delimitació del traspàs de la zona 
del domini públic portuari que data així de l’any 1980. Per tant, hi insisteixo, no estem canviant 
cap règim jurídic del sòl i, per tant, no estem privatitzant res ni estem deixant de privatitzar res. 
Ho estem deixant igual que estava. No estem donant cap tipus de llicència, sinó que estem fent 
una modificació del Pla general. Aquesta modificació del Pla general és a instàncies d’un ens 
privat, perquè així ho dictamina la Llei, sigui dit de passada, que és de l’any 2010, des que 
vostès com a partit tenien gran responsabilitat. De fet, la Llei la va signar el senyor Montilla i el 
senyor Joaquim Nadal, els quals suposo que vostè coneix a bastament i segurament millor que 
jo. Per tant, si algú va obrir la porta a la iniciativa privada amb què avui no estan d’acord va ser 
el PSC. Vostè també suposo que deu tenir els mecanismes, per si no està d’acord amb aquesta 
Llei, per traspassar als responsables les seves queixes. En tot cas, hi insisteixo, res més a dir. 
A partir d’aquí, aprovació provisional, trenta dies d’exposició pública, i tothom qui ho vulgui pot 
estudiar el projecte, el pot valorar i pot presentar-hi les al·legacions que cregui oportunes, fins a 
l'aprovació provisional. M’he oblidat de dir també que tot això requerirà de tots els informes 
complementaris de totes les administracions competents que tenen competències en aquesta 
matèria. Per tant, Costes també hi tindrà la seva veu, Ports hi tindrà la seva veu i totes les 
administracions hi tindran la seva veu. I, finalment, si tot això segueix així, serà la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona qui decidirà si s’aprova definitivament o no s’aprova definitivament 
aquesta modificació puntual. Res més, moltes gràcies. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde i gràcies senyor regidor. 
 
A mi la veritat és que em sap greu el gripau que s’està menjant i que se li nota, se li nota que no 
és de bon grat. Miri, en aquest tema, vostès, el Govern, no han obrat amb la transparència que 
tocaria. Vull recordar-li que vostè i jo ens vam reunir el dia 12 passat per parlar d’aquest tema, i 
jo li vaig traslladar els meus dubtes i parlava d’altres coses i vostè no va obrir boca de les pistes 
de pàdel. Vostè va dir que es tractava únicament d’una modificació de l’àmbit portuari, que no 
atorgava nous drets i va confirmar que, efectivament, en fer aquest canvi, la normativa que 
afectaria aquest espai seria la de ports i no pas la de medi ambient de platges, que és molt 
més, diguem-ne, severa.  
 
La normativa que serà d’aplicació a partir d’ara és molt més laxa. Però en cap cas no va dir-nos 
que darrere d’aquests canvis hi havia la voluntat explícita de permetre instal·lar pistes de pàdel 
a la platja. D'això vull que en quedi constància, perquè és molt difícil avaluar, interpretar i 
sobretot prendre decisions quan des del Govern no és dóna tota la informació. Al final, qui hi 
acaba perdent, és el promotor de la iniciativa. A més, a la Comissió de Foment que vam tenir a 
la tarda, a l’arquitecte que va dissenyar la modificació del planejament, en parlar i donar unes 
explicacions, segurament per error se li va escapar que això està promogut per solucionar un 
problema urbanístic, que això el soluciona i, és clar, em va costar poc preguntar-li: ja sabem 
quina és la solució, ara volem saber quin és el problema. 
 
Fins a tres vegades vaig haver de preguntar-li-ho, mirant-li la cara, quin era el problema que 
volia solucionar, perquè no obria boca tampoc, i vostè mut. No, no, és així i hi ha testimonis, no 
va obrir boca. Aquest senyor va haver de dir al final que era per muntar pistes de pàdel a la 
platja i ho va dir a la Comissió, i d'aquí la meva sorpresa i la d’altres grups que hi havia, perquè 
d’això no en teníem ni idea, és a dir, difícilment podem prendre cap decisió raonada ni podem 
comentar als membres del nostre Grup un tema si no sabem la realitat que oculta aquest tema. 
Arran d’aquesta proposta, vam inspeccionar l’expedient i, segurament, culpa meva d’haver 
agafat les dates d’entrada al Registre d’Urbanisme i no l’altre, ves quin problema.  
 
Quina va ser la nostra sorpresa quan vam veure l’acta de la reunió del 4 d’abril de 2013 —no va 
ser ahir, no va ser fa una setmana, sinó el 4 d’abril del 2013— entre l’Ajuntament, la 
Subdirecció General de Ports i Aeroports i el Club Nàutic del Masnou, i miri el títol: “En relació 
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amb la ubicació de pistes desmuntades de pàdel a la platja”. Escolti, és que a mi què m’està 
dient. El Club, en aquesta... Li ho llegiré perquè no vull que pensi que és que jo m’ho estic 
inventant, com sembla aquí: “En relació amb la possibilitat d’instal·lar pistes provisionals amb 
paviment també desmuntable, un cop consultat pel Club Nàutic un possible proveïdor, aquest 
informa que aquesta solució no és viable, ja que aquest tipus de pistes requereixen un ajust 
diari i estan pensades per a instal·lacions d’uns quants dies. Per tant, el Club Nàutic descarta 
aquesta possibilitat pel seu cost i també descarta l’opció d’efectuar una instal·lació de 
temporada.” Escolti, més pistes: “S’acorda que l’Ajuntament analitzarà al detall el planejament 
urbanístic general derivat i valorarà la possibilitat d’adequació del Pla especial”, que és el que 
hem fet avui. Escolti, això és una solució al problema que té el Club Nàutic, però, jo em 
pregunto: quan vostès prenen aquesta decisió, estan vetllant pels interessos legítims del Club 
Nàutic o pels interessos generals de la població? És molt fort això, eh?  
 
Jo crec que això no acaba aquí. Vostè ha dit que hi ha uns terminis per al dret d’al·legar, però jo 
crec que el que s’ha d’afegir és informar. Vostè diu que jo estic desinformant quan parlo de 
pistes de pàdel. Miri, la meva informació serà més precisa o menys precisa, i potser estic dient 
alguna cosa que està fora de to o no agrada a algú, però jo parlo i parlo amb coneixement de 
causa. Vostès no parlen, actuen, i la seva actuació jo crec que no és honesta. Potser és legal, 
però és moralment reprovable, perquè vostès l'obligació que tenen primer de tot és informar els 
membres d’aquest consistori dels motius i de tots i de cadascun dels temes que entren, perquè 
puguem prendre una decisió, i aquest debat també ens l’estan furtant. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
En tot cas, vostè feia referència i també ha semblat que aquest Ajuntament tenia molt d’interès 
en aquest tema. Vostè mateix ho ha dit. Això es comença a tramitar el 2011 amb una llicència i 
el 2013, al gener, amb l’altra. Per tant, vostè mateix tregui les seves conclusions. 
 
Ha fet referència a una acta. Doncs sí, tenim el bon costum de fer actes, cosa que d'altres no 
feien. Ha parlat vostè de fer unes pistes desmuntables o no. Vostè també és coneixedor i 
permeti'm que li ho digui... Jo no he dit que vostè volia desinformar quan parlava de pistes de 
pàdel, vostè vol desinformar quan parla de privatitzar la platja, aquí és quan vostè vol 
desinformar. En tot cas, vostè sap igual que jo, que les coses que estan en el sistema de 
platges, com vostè ha dit, corresponen a Costes, que a Costes hi ha un pla d’usos i que hi ha 
uns usos que, si són desmuntables, es poden tramitar d’una manera i que, si són fixos, es 
poden tramitar d’una altra. Per tant, és veritat que el Club Nàutic va buscar la manera de poder-
ho fer i una manera que va estudiar era la de fer pistes desmuntables. 
 
Sense entrar en més detalls de les pistes de pàdel, perquè, hi insisteixo, avui no estem 
aprovant cap pista de pàdel, vostè parlava sobre si la decisió que hem pres és en defensa del 
bé públic o del bé privat, o no sé com ho ha dit, i ens ha dit també que som molt opacs. Jo 
penso que no hi ha res més que transparent que agafar una iniciativa que porta un ens privat, 
al qual la Llei permet fer-ho, tramitar-la i posar-la a trenta dies a exposició pública, i que 
cadascú hi digui el que cregui convenient. A partir d’aquí, serà el que hagi de ser. Res més. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
M’havia abstingut d’intervenir, però quan per segona vegada s’ha fet referència a la 
transparència del Govern municipal i s’ha posat de manifest que durant un any aquesta 
proposta, o el camí fins a arribar a aquesta proposta, ha estat amagada en algun calaix, quan 
és un tema que realment és de transcendència, jo crec que de l’actuació municipal del Govern 
es pot dir qualsevol cosa menys que sigui transparent. 
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10) Aprovació del conveni tipus sobre l’assumpció d e funcions d’assistència en la 
gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona i del Protocol 
d’execució 

 
El Sr. Llorenç Birba 
 
En faré un petit resum. Es tracta d’aprovar el conveni amb la Diputació de Barcelona pel 
manteniment de sistemes d’informació comptables i altres eines d’àmbit econòmic i financer. 
Aquestes aplicacions, que donen servei a molts ajuntaments, són més potents avui que les que 
les que tenim nosaltres en aquest Ajuntament, i incorporen més eines que avui no tenim. 
Abans, el servei de la Diputació estava limitat a ajuntaments petits i ara s’ha ampliat a 
ajuntaments de més de 20.000 habitants i és avantatjós acollir-s’hi.  
 
La proposta, literalment, diu el següent: 
 
“Vist que la Diputació de Barcelona disposa de les eines i els recursos necessaris per al 
manteniment del sistema d’informació comptable i altres utilitats d’àmbit econòmic i financer 
dels ajuntaments que encomanin la seva gestió en el marc d’aquesta actuació d’assistència i 
cooperació local. 
 
Atès que es considera que l’institut jurídic més adient per subsumir la funció de l’assumpció 
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL), inclosos el manteniment i l'actualització de 
les eines informàtiques, és l’encomanda de gestió, prevista a l’article 15 de la Llei estatal 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.  
 
Atès que per articular jurídicament l’encomanda de gestió la Diputació de Barcelona ha elaborat 
un conveni tipus, que es complementa amb un protocol que especifica l’abast i les 
característiques dels diferents serveis oferts. 
 
Vistos els articles 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis municipals (ROAS), 
que regula el règim jurídic dels convenis de cooperació entre administracions públiques. 
 
Vist l’article 47.2.h de la Llei 7/1985, que estableix que requereix l’aprovació per majoria 
absoluta del Ple “la transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques”. 
 
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció. 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer . Aprovar el conveni tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona. 
 
Segon . Aprovar el Protocol del conveni de l’assumpció de l’assistència a la gestió econòmica 
local (ASGEL). 
 
Tercer . Trametre una còpia del present acord, del conveni i del protocol a la Direcció General 
de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart . Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
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11)  Control dels òrgans de Govern municipals   
a) Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i  les preguntes de la sessió 
anterior. 
 

El Sr. Eduard Garcia 
 
Per donar resposta a una pregunta que va formular la senyora Marta Neira, del Grup Municipal 
del Partit Socialista de Catalunya, en referència a l’estat d’abandonament de solars existents a 
La Colomina.  
 
Vull informar-la que la part que pertany a l’Ajuntament es va netejant periòdicament, que els 
solars propietat de la Mercantil Diursa, segons consta als arxius municipals, són els que 
presenten un pitjor estat de neteja i condicionament, amb un aspecte d’abandonament, i que 
l'Ajuntament ha incoat els expedients d’ordre d’execució corresponents per requerir a la 
mercantil la neteja i el condicionament dels terrenys de la seva propietat. Així, hi ha oberts els 
expedients següents: 
 

- Decret que ordena la neteja dels terrenys que envolten els carrers de Salvador Espriu i de 
Gaietà Buïgas, inclosos en el PP 10, sector Llevant. S’han imposat dues multes coercitives a 
l'empresa per incompliment del requeriment de neteja amb l’advertiment de la imposició 
d’una tercera multa. La primera multa va ser per import de 600 euros i la segona, per import 
de 1.200. Hi ha un pressupost de neteja que ascendeix a 1.600 euros, IVA exclòs. 
 

- Decret que incoa l'expedient d’ordre d’execució a l’empresa propietària de la finca situada al 
carrer de l'Abat Escarré, números 16, 18, 20 i 22 de l’antic PP 10, en relació amb la retirada 
de dues casetes de venda de pisos existents a la finca i que actualment es troben en estat 
d’abandonament. Hi ha un informe del servei de la Policia Local, de data 24 de juny de 2013, 
en el qual es posa de manifest que a l'interior d’una de les casetes hi havia dos matalassos i 
un televisor, però cap persona. L’informe de valoració de costos realitzats al novembre per la 
Unitat de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament per la utilitat de les casetes de venda 
ascendeix a 1.801,46 euros, IVA inclòs. 

 
- Decret que incoa expedient d’ordre d’execució a l’empresa propietària de la finca situada al 

carrer de Marta Mata, números 2 a 28, també de l’antic PP 10, en relació amb la retirada de 
material d’obra existent a la finca. L’informe de valoració de costos realitzat per la Unitat de 
Manteniment i Serveis per retirada de casetes de venda ascendeix a 6.763,80 euros, IVA 
inclòs.  

 
Fins fa pocs dies va ser impossible contactar amb la propietat, com ja se’ls havia informat 
anteriorment, ja que la seu que tenien a Barcelona estava tancada i no agafaven les 
notificacions que enviàvem a la seva seu de Madrid. Els expedients, tot i així, van continuar i es 
van realitzar les publicacions de requeriments mitjançant edictes. Finalment s’ha pogut 
contactar amb la propietat i s’hi ha mantingut una reunió, en la qual s’ha posat de manifest la 
seva intenció de donar compliment als requeriments municipals consistents en la neteja i el 
desbrossament de solars, així com el desmuntatge de les casetes de venda existents. També 
he de dir-li que alguns d’aquests treballs de neteja i desbrossament de solars, a dia d’avui, ja 
estan començats. El representant de Diursa, de la mateixa manera, ens va informar que 
algunes de les parcel·les ja no són de la seva propietat i es va comprometre a facilitar-nos-en  
els propers dies la nova titularitat. Tanmateix, fins que no es compleixin les ordres d’execució es 
continuarà la tramitació dels expedients incoats i es continuaran realitzant inspeccions 
periòdiques a les noves finques de referència. Res més. 
  
El Sr. Pere Parés 
 
Molt bé. Doncs la resta crec que han estat contestat tot amb forma. Falta alguna o...? 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Que jo sàpiga, en falten moltes, però potser han arribat per correu electrònic a les sis de la 
tarda, però falten. 
 
El Sr. Pere Parés 
            
Després ens dius quines falten i ho comprovem. 
  

b) Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de G overn   
 

El Sr. Francisco Avilés 
 
Si, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Res, un parell de precs o suggeriments.  
 
L'un, en relació, suposo, a la seguretat ciutadana. La veritat és que últimament, i és força 
sovint, persones −no diria que fossin ocupes, però almenys amb una aparença semblant− 
d'aquest tipus, que porten els gossos sense lligar pel passeig, alguna vegada les he vistes i 
alguna vegada també m’han dit: i pels ciutadans que passegen és una mica incòmode. Jo 
suposo que deu ser un problema que deu haver detectat també l’Ajuntament i, tot i la dificultat 
jo no diria per identificar, però fins i tot per sancionar, que seria l'única eina que tindria 
l’Ajuntament al seu abast per fer complir la normativa municipal, voldria saber si es pot portar a 
terme algun altre tipus de mesura que sigui més eficaç, perquè, fins ara, doncs no sembla que 
es trobi solució a aquest petit problema de convivència. 
 
I després, últimament, es dicten sentències d’altres Ajuntaments, eh? Em refereixo que vénen a 
dir que els ajuntaments no poden destinar fons públics a interessos o projectes que excedeixen 
dels seus àmbits o les seves competències. 
 
M’agradaria saber si els serveis de la casa, o l’Ajuntament o l’Alcaldia, qui tingui aquesta 
competència, estan d’acord amb aquest raonament jurídic i vull saber quantes i quines ajudes o 
quins convenis tenim signats, ja sigui a través de la regidoria corresponent o aprovacions que 
ha fet aquest Ple, i quins imports són per a entitats supramunicipals, per saber i analitzar si 
realment a la vista de l'última sentència que, per exemple, parla d’alguna última aportació que 
ha fet algun ajuntament a l’Associació de Municipis per la Independència i que ha estat 
declarada nul·la... Bé, una sèrie de compromisos que fins ara els ajuntaments podien prendre i 
que sembla  que no és tant clar que puguem prendre. Llavors, m’agradaria saber si compartim 
el criteri amb els serveis jurídics de la casa en aquest aspecte i si ens poden facilitar una relació 
de quines són les aportacions supramunicipals o entitats que no són municipals, d’aquí del 
municipi, i els imports i el concepte pels quals es fan aquestes aportacions. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Bona nit a tothom. Gràcies, senyor alcalde. 
 
Volia fer unes preguntes i uns suggeriments. Una pregunta va adreçada a saber com s’ha 
iniciat i com va la temporada de les guinguetes, una mica per veure si les instal·lacions, la 
posada en marxa, etc. estan funcionant i si ha arrencat amb normalitat, perquè tindran ressò i 
hauran de donar servei tot l’estiu. 
 
Una segona era per saber què ha succeït a les nostres banderes blaves aquest any. Sembla 
que, per segon any consecutiu, ens quedem sense i és un tema que, independentment dels 
motius, ens agradaria saber quines accions o realment de quina manera podem evitar que això 
torni a passar. Les banderes blaves al cap i a la fi són un distintiu turístic, un distintiu de marca, 
i el fet de no tenir-les doncs, home, penso que en certa manera ens perjudica. I per això 
voldríem saber què ha succeït i quines mesures pensen prendre o es poden prendre per evitar 
que torni a passar. 
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D'altra banda, i ja ho vam comentar l’altre dia a la Comissió, properament tindrem Festa Major, 
no falta gaire ja. En el passat, no fa gaires mesos, vaig manifestar les meves queixes davant de 
festes alternatives sense control que s’havien produït al poble. Les festes alternatives sense 
control no estan ni autoritzades ni denegades,  simplement estan ignorades, es fa la vista 
grossa, com va passar en el passat en alguna ocasió, fet que vaig criticar, és clar, perquè no hi 
ha cap tipus de control policial ni de control de so ni d’accessos ni de molèsties ni de consum 
d’alcohols, etc. i és un tema que pensem que no pot ser així. Qualsevol festa o activitat que es 
vulgui muntar al poble, penso que tenim prou espais perquè tothom quedi satisfet, s’ha 
d’autoritzar amb totes els conseqüències o s’ha de denegar amb totes les conseqüències i 
voldria, abans que comenci la temporada que estem a punt d’iniciar, el proper mes, doncs que 
això es tingui present. 
 
Després volia comentar o fer un suggeriment. El dia 31 de maig s’inaugura la Casa del 
Marquès. La Casa del Marquès al Masnou és un centre d’emprenedors, perquè, bé, és un 
centre d’emprenedors que s’ha pogut fer per un motiu: perquè el Masnou forma part de 
Barcelona, Barcelona forma part de Catalunya, Catalunya forma part d’Espanya i Espanya 
forma part de la Comunitat Europea. Bé, el centre d’emprenedors s’ha fet en una bona part 
amb fons europeus i els fons europeus són, doncs, un distintiu de la gent com nosaltres, que 
som, com a espanyols, socis de la Comunitat, de les comunitats europees. I veig que amb la 
inauguració es convida molt amablement el conseller Puig, cosa que celebro, però trobo a faltar 
que es convidi un representant de l’Estat que a tots ens representa davant d’Europa, o sigui, de 
l’Estat espanyol, al qual tots pertanyem i sota el paraigua del qual tots vivim. Seria desitjable i 
un suggeriment que faig al senyor alcalde: que ampliï i faci una correcció a la invitació que va 
fer al seu moment i convidi algun membre del nostre Govern a una inauguració tan 
emblemàtica que tindrem d'aquí a pocs dies aquí, al Masnou. 
 
D'altra banda, volia demanar a la resta de partits del Govern i de l’oposició que s’afegissin a la 
condemna dels fet vandàlics que van succeir a Vilanova i la Geltrú l’altre dia en un acte del 
Partit Popular en què va assistir un ministre, acte que no podem permetre sota cap concepte i 
en cap partit. La democràcia està per respectar-la, i a qui no li agradi un o un altre, té mitjans 
per canviar, per votar, per transformar. El que no és admissible és veure els actes de 
vandalisme i de violència que vam veure a la televisió i amb això voldria demanar una 
condemna expressa, ja que m’agradaria que tothom s’afegís a la condemna que fem des 
d’aquí, des del Partit Popular, en aquest sentit. Gràcies. 
 
La Sra. Carmen Martínez 
 
Molt breument. Només volia saber si s’ha assabentat ja, no si s’ha assabentat, si s’ha corregit 
el tema de les... −és que ara em fa fins i tot vergonya dir-ho− de les abelles o vespes, el 
problema que tenien, per exemple, al carrer d'Almeria, on vaig trobar tot de gent 
preocupadíssima. Suposo que ja s'ha solucionat, i en tres o quatre punts més del Masnou. No 
sé si hi ha algun problema més al poble o què passa amb aquest tema de les vespes o les 
abelles. Tothom estava molt alarmat, com també al carrer d'Almeria, que vaig ser allà al davant. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Jo m’uneixo al prec del company del Partit Popular i els demanaria que portessin, per exemple, 
el senyor Arias Cañete, perquè així la inauguració com a mínim quedaria divertida.  
 
En tot cas, a la regidora senyora Silvia Folch, m’agradaria preguntar-li pel procés de 
preinscripció del Fakaló i el Campus Esportiu. Voldria saber quants nens i nenes s’han quedat 
sense plaça i quantes persones han entrat. 
 
Al senyor Oliveras, el regidor de Cultura, vull demanar-li un prec, que és que porti a la comissió 
informativa següent un informe complet de l’edició d’enguany tant del Ple de Riure com de la 
Festa Major, perquè a la Comissió Informativa, em sembla que la passada, no aquesta, la del 
mes anterior, va portar un petit esquema dels actes que estaven lligats a la Festa Major, però 
no tenim més coneixement de la resta.  
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Al senyor Flo, ja sé que sóc molt pesada i és el tercer Ple que li ho demano, però li agrairia que 
passés per l’entrada del CAP de Sant Miquel i que comprovés vostè mateix l’estat d’aquella 
entrada. Sé que ens va dir que n'havia parlat amb la gerència, però també li recordo que va dir 
al Ple que si la situació no es desencallava hi farien una actuació, encara que fos puntual, per, 
com a mínim, evitar mals majors. Realment hi ha un risc real de patinades i relliscades, i la gent 
que hi passa i que va al CAP són ciutadans del Masnou que no tenen la culpa d’un debat 
competencial. Jo li agrairia, doncs, que prenguessin alguna decisió respecte d'aquesta qüestió i 
que, com a mínim, netegessin l’entrada. 
 
I al senyor Matas, vull comentar-li que hem trobat a faltar una morera del carrer de Navarra. Hi 
falta una de les moreres que es van comprometre amb els veïns a replantar. Per tant, li 
demanaria que ho revisés i, de la mateixa manera, també li demano que repassi els protectors 
de l’arbrat, que sembla que han quedat malmesos ja per alguna topada de cotxes, que en facin 
la revisió. 
 
I d’altra banda, també vull comentar-li que ens agradaria conèixer quin és l’estat d’execució del 
projecte de la pista de patinatge del Poliesportiu, de la primera fase, veient que hi un tema 
sobre el que hi ha remor i que fins i tot va sortir al Consell dels Infants de l’altre dia. Jo els 
animaria a presentar aquest projecte en un procés participatiu, o com a mínim en un procés 
públic sobre en quin estat està, i així la ciutadania sabria en quin punt està el procés i ja està. 
Gràcies. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Ja que el portaveu del Partit Popular ens ho ha demanat, en tot cas contestaré respecte al tema 
de violència, per dir que, evidentment, des de la nostra formació política estem en contra i 
condemnem la violència en qualsevol acte, però, al mateix temps que condemnem aquest acte, 
condemnem tota mena de violència, també quan la Policia Nacional s’extralimita en la marxa 
per la Generalitat de Madrid o quan els Mossos d’Esquadra, com han estat ja condemnats en 
alguna ocasió, s’extralimiten en les seves actuacions i, si m’ho deixa dir, sabent que és una 
altre mena de violència, també vull afegir que és violència un desnonament que deixa sense 
habitatge una família i que és també violència que es deixi sense càstig alguns corruptes 
condemnats, d’una altra mena, completament diferent, però també és violència. Per  tant, la 
nostra condemna és a la utilització de tota mena de violència com a mètode per a la consecució 
d’objectius polítics i, aquí, cap mena de problema. 
  
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. He passat les preguntes a la secretària i, per tant, no les llegiré totes.  
La primera diu: Hem tingut coneixement que la JGL ha aprovat les bases reguladores i la 
convocatòria per a l’atorgament d’ajuts sobre la quota de l’IBI a favor de persones amb escassa 
capacitat econòmica.  
 
Volem denunciar un nou incompliment del Govern d’un acord del Ple, ja que, tal com consta en 
acta, el Ple del 19 de desembre de 2013 va adoptar els acords següents, que els vull recordar: 
 
“Segon. Instar el Govern que, abans de la seva aprovació, trameti la proposta de bases als 
membres de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones, perquè sigui consensuada amb 
la resta de grups municipals i la regidora no adscrita.  
 
Tercer. Instar el Govern que, una vegada informada la proposta, ho reitero, per la Comissió 
Informativa de Comunitats i Persones, aprovi les bases per a l’atorgament de subvencions 
sobre l’IBI en la primera Junta de Govern que es convoqui i, en qualsevol cas, abans de finals 
de març de 2014.”  
 
Doncs bé, si no estic equivocat, que potser estic equivocat, la proposta de bases no ha estat 
informada per cap Comissió Informativa de Comunitat i Persones i, per tant, si és així, CiU i ER 
han incomplert una altra vegada un acord del Ple. Preguntem al Govern  quines han estat les 
raons que han motivat aquest incompliment i li demanem que anul·li l’acord adoptat fa quinze 
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dies i que posposi l’aprovació de les bases fins que la proposta hagi estat dictaminada per una 
Comissió Informativa de Comunitat i Persones, tal com obligava la moció aprovada per 
unanimitat al Ple del mes de desembre. 
 
En els plens dels mesos de febrer i març, vaig preguntar al Govern per les actuacions 
realitzades en resposta a la instància presentada, el passat 30 de gener, per una veïna del 
Masnou en la qual exposava una possible utilització irregular d’un local situat a la planta baixa 
de l’edifici on té el seu habitatge. 
  
A la primera resposta que vam rebre del Govern, se’ns informava que, en data 27 de febrer 
d’enguany, es va dictar un decret que requeria al propietari del local que, en un termini d’un 
mes, portés a terme l’enderroc de les obres consistents en l’ampliació del forjat de l’altell, 
realitzades sense llicència municipal, amb l’advertiment que l’incompliment d’aquest termini 
comportaria la imposició d’una primera multa coercitiva. 
 
Al Ple del mes de març vam demanar també al Govern que, atès que, tal com recollia 
l’informe del tècnic municipal, les obres que s'havien executat al seu dia ni tenien llicència 
ni eren susceptibles de legalització, fos curós amb els terminis i que, tan aviat com finalitzés 
el termini donat a l’infractor, se li imposés la primera multa coercitiva, es continués la 
tramitació de l’expedient i se’ns informés de les actuacions que es realitzessin. 
 
Han transcorregut ja prop de tres mesos des que es va dictar el decret esmentat i, malgrat 
les nostres demandes, no hem rebut informació respecte d'aquesta qüestió des de fa un 
mes. Per això preguntem al Govern si ja ha estat imposada la primera multa coercitiva i li 
demanem que ens informi puntualment de les actuacions que realitzi en relació amb aquest 
tema. 
Dimarts passat va tenir lloc el ple del Consell dels Infants, al qual feia referència abans la 
meva companya. Voldríem, en primer lloc, felicitar els treballadors municipals responsables 
del projecte, els alumnes de 6è i els seus professors responsables, per la tasca efectuada. 
A la vegada, voldria fer arribar a l’Alcaldia la nostra més enèrgica protesta per no haver 
estat convidats a assistir a aquesta sessió, amb la qual cosa s'ha trencat la dinàmica 
existent des de l’inici d’aquest projecte, en el mandat 2003-2007, i vull demanar-li que doni 
instruccions perquè aquesta errada no es torni a produir. 
Al Ple del mes d’abril passat, i amb motiu de l’inici d’un expedient per col·locar una placa 
commemorativa d’homenatge als mestres del Masnou davant els jardins situats enfront de 
l’escola d’Ocata, vaig fer arribar al Govern l’opinió negativa del nostre Grup en relació amb la 
proposta i vaig demanar que s’informés de la publicació de l'edicte corresponent a tots els 
membres del Consell Escolar Municipal del Masnou, ja que en són part interessada, i que, si ja 
havia estat publicat, s'ampliés el termini per presentar-hi propostes alternatives. Voldríem saber 
si se n’ha informat els membres del CEM i si s’ha ampliat el termini esmentat. 
 
Insistim al Govern, una vegada més, que, mentre el Ple no adopti una solució diferent per als 
tres habitatges del Pla especial del Mercat Vell, es posin a disposició de la població del Masnou 
com a habitatges de lloguer social, per a aquelles famílies del municipi que puguin tenir 
problemes per accedir a un habitatge a un preu assequible. 
 
Preguntem al Govern per la situació en què es troba el projecte d’obres d’urbanització de la 
fase I del parc de Vallmora. Sabem que ha finalitzat la plantació dels arbres prevista al projecte 
complementari, però desconeixem com queda el projecte principal. Demanem al Govern que 
ens informi de quin és el seu full de ruta d’aquest projecte, paralitzat des de la seva presa de 
possessió, ara fa 35 mesos. 
 
Hem rebut nombroses queixes, tant de comerciants de la zona com de veïns i veïnes, per la 
tanca d’obra que s’ha construït, mai millor dit, davant la façana de la Casa de Cultura. Pel que 
hem pogut conèixer fins al moment, creiem que les queixes són totalment justificades. És una 
tanca totalment opaca de més d'1,80 d’alçada i que, entre ella i els suports de les cartelleres 
que anuncien l’obra, únicament deixa un espai inferior a dos metres per al pas de vianants. 
Aquest mateix matí hem pogut comprovar que a l’interior de l’espai únicament hi ha el tub 
col·locat per buidar la runa des de les obertures de la façana i un contenidor de runa. Creiem 
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també que es podrien adoptar solucions molt més imaginatives per garantir la seguretat de 
l’obra i que la tanca, tal  com està construïda, és totalment innecessària. Demanem al Govern 
que encarregui als serveis tècnics municipals que estudiïn la situació actual i proposin, al més 
aviat possible, una solució més satisfactòria, que faci compatibles les condicions de seguretat 
de l’obra, la normativa vigent i la mobilitat dels veïns i veïnes que transiten per aquest sector. 
 
Preguntem també al Govern com valora el servei de jardineria actual al municipi. I ho fem 
perquè, en la nostra opinió, és absolutament deficitari. Demanem un informe escrit en el qual 
consti quina és la programació de les actuacions del servei, si és que les actuacions de 
jardineria responen a un programa concret. I fem arribar al Govern el nostre malestar per la 
situació en què es troben, entre altres espais del municipi, els talussos situats a banda i banda 
de la sortida al recinte del port esportiu del pas de vianants de la plaça del Mercat Vell i les 
jardineres situades al llarg del Camí Ral. Farem arribar al regidor de Manteniment unes 
fotografies en les quals queden paleses les deficiències esmentades. 
 
Volem felicitar els treballadors i el regidor de Promoció Econòmica, així com els responsables 
de la Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme del Masnou, per l'organització de la Fira 
Comercial i Gastronòmica, que va tenir lloc, tal com ha llegit l’alcalde, el cap de setmana passat 
al Masnou. Creiem que el nombre de participants, la major part dels quals eren del Masnou i 
l’èxit d’assistència de públic a la Fira justifiquen aquesta felicitació.  
 
I hem tingut coneixement que s’ha produït una sentència en un tema que va sortir al Ple, em 
sembla que fa un parell de mesos, pel que fa al conflicte del taxi i voldríem saber si se’ns en pot 
informar del contingut. 
 
També voldríem preguntar, en relació amb aquest tema, quina és la freqüència amb la qual 
treballa actualment l’associació del taxi del Masnou i des d’on ho fa, si ho fa des del Masnou, 
des de Badalona o des de tots dos municipis? 
 
Voldríem també conèixer qui és el propietari de l’equip situat al campanar, si està operatiu o no 
està operatiu. I si no ho està, quina és la raó que no ho estigui? Si està avariat, des de quin 
moment ho està i per què no s’ha reparat? I també quins són els costos de manteniment 
d’aquest equip? 
 
I, finalment, també relacionat amb el tema del taxi, voldríem saber quins són els criteris que 
s’utilitzen per concedir o no una excedència temporal per una llicència del taxi i com es 
determina quin és el període d’excedència que es concedeix, si és que es concedeix. Gràcies. 
 
La Sra. Núria Fusellas 
 
Bona nit. Volia comentar al Ple un tema que em neguiteja i és que s'ha sabut de diferents 
robatoris en cases del centre del poble, atracaments amb ganivet a ple dia també al centre del 
poble, robatoris a cotxes aparcats i aldarulls al port. Llavors, en un poble on normalment no 
passen gaires coses en aquest sentit, són massa coses en poc temps per no pensar que hi ha 
un increment de la inseguretat ciutadana.  
 
Per això m’agradaria saber si és cert, si en tenen dades i, si és així, a què pot ser degut, si ho 
han comentat. Vull comentar també que em sembla que el senyor alcalde es va oferir a 
compartir la informació de la Junta de la Seguretat Ciutadana, i si és que s’ha donat, si ha tingut 
lloc, quin dia serà. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Serà la setmana vinent. 
 
La Sra. Núria Fusellas 
 
Perfecte, doncs. Molt bé, doncs ja està. 
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El Sr. Pere Parés 
 
La setmana que ve tenim Junta de Seguretat, en la qual s’analitzaran aquestes qüestions des 
d’una perspectiva més àmplia. També he de dir-li −i si ho vol el regidor de Seguretat li ho pot 
confirmar− que és veritat que hi ha hagut robatoris, però també, d'altra banda, hi ha hagut 
detencions, per les quals hem de felicitar la nostra Policia Local. Si tu vols entrar-hi després 
més en detall, no tenim cap inconvenient a parlar d'aquest tema. Sí que és veritat que d'aquí a 
quinze dies facilitarem a tots els membres que componem els grups municipals dades ja 
rellevants, però perdonin que ja hagi avançat aquesta part. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. 
 
Bé, senyor Matas, Déu n’hi do, no? Segon any consecutiu sense bandera blava. Aquest no és 
només un distintiu turístic, sinó que és també un certificat de qualitat ambiental de les nostres 
platges. Per tant, és una pèrdua important. A mi, l’any passat, més que perdre la bandera blava, 
que ja és greu, em va despertar la ira, ho he de dir, el fet que vostè va culpar-ne el Càmping 
Masnou i les guinguetes, i, a més a més, no va tenir l'honorabilitat de disculpar-se ni rectificar. 
Jo li voldria preguntar aquesta vegada qui en té la culpa, senyor Matas. A veure què em diu. És 
evident que és seva, perquè n'és el responsable polític, l’any passat i aquest.  
 
Senyor Oliveras, en l’acta de la Junta de Govern Local del dia 17 d’abril, veig que s’ha demanat 
una sol·licitud d’ajut de la Diputació de Barcelona per traslladar el Fons d’Art Municipal, és a dir, 
la Pinacoteca, de l’Edifici Centre a la Casa de Cultura. Miri, jo ja ho he dit alguna altra vegada 
en aquest Ple i hi vull insistir. Francament, em sembla una irresponsabilitat voler ubicar la 
Pinacoteca a la Casa de Cultura. Per què? Pels motius següents: 
 
Primer, vull recordar que la Pinacoteca va sortir de la Casa de Cultura perquè queia la pintura 
dels quadres. No, no, faci aquesta cara. Això passava, d'acord? Llavors, una altra cosa és que 
la Casa de Cultura és un bé cultural d’interès local. Per tant, no sé quines modificacions s’hi 
haurien de fer perquè pugui albergar la Pinacoteca en condicions. Seguirà sent una construcció 
molt antiga que està situada davant de la platja. Per tant, no reuneix les condicions de 
temperatura ni de salinitat que hauria de tenir i, per tant, vull que consti en acta, perquè a mi em 
sembla una irresponsabilitat,  totalment. Espero que ho reconsideri, ja que segurament es 
podrien trobar altres llocs més adequats. 
 
A mi m’ha arribat també una petició d’alguns ciutadans del Masnou, a veure si es pot ampliar el 
nombre de places del Fakaló, perquè sembla que hi ha més demanda que oferta. A veure si 
seria possible augmentar-ne el nombre de places.  
 
I ara sí, senyora Condeminas. Jo fa molt de temps, concretament en la darrera reunió del 
Consell Municipal de Benestar Social, li vaig demanar quants nens i nenes havien tingut 
necessitat de beca menjador, del curs 2013-2014. Estem a la data que estem i encara no m’ha 
contestat. És una dada i a mi em costa entendre que sigui tan difícil aconseguir la informació 
que es demana. Però jo li vull dir una cosa: a mi encara em sorprèn més que aquesta dada no 
la tingui clavada al cor i gravada a la ment, m’estranya que no ho sàpiga, perquè en el Consell 
Municipal em va contestar que no ho sabia. Bé, doncs, li demano per, no ho sé, quarta o 
cinquena vegada, que em passi aquesta dada, si us plau. 
 
Gràcies, senyor Garcia, per la informació −ha trigat un mes, però, bé, què hi farem− per la 
informació extensa que, bé, ja la veuré per escrit, de la situació de la Colomina, que veig que 
s’hi està avançant correctament. 
 
I, finalment, em sumo, evidentment, i li faig constar al company De las Heras que nosaltres 
condemnarem qualsevol tipus de violència sense cap reserva, ja sigui d'un partit polític, una 
entitat o una persona, perquè no hi ha cap justificació de cap tipus, o sigui, s’ha de condemnar 
la violència sempre. Gràcies. 
 



 

23 
 

El Sr. Jordi Matas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Sra. Neira, falta a la veritat respecte a l’any passat. Jo l’any passat 
vaig enviar la informació i vam penjar una nota de l’associació Asociación de Educación 
Ambiental y del Consumidor (ADEAC), que concedeix la bandera blava, en què indicava, la 
mateixa associació, els dos motius pels quals no l'havia atorgada al Masnou. Jo no vaig acusar, 
vaig dir: “No s’ha concedit per aquests dos motius: a la platja d’Ocata, per un excés d’ocupació, 
i a la platja del Masnou, per uns vessaments.” I això és el que deia l’associació que concedeix 
la bandera blava. En aquell moment, ja vam protestar, perquè no hi estàvem d’acord, però era 
un fet que havia ocorregut l’estiu abans i se’ns imputava aquest fet per treure’ns la bandera 
blava. 
 
La qualitat de l’aigua, i així s’ha anat penjant durant tot l’estiu, perquè a la pàgina web de 
l’Ajuntament s’han de penjar els informes de la qualitat de l’aigua, sempre ha estat excel·lent. 
Per tant, esperem que també aquest any puguem, i així ho desitgem, continuar gaudint 
d'aquesta qualitat. Igualment, hi ha hagut tots els serveis de platja que es van prestar durant la 
temporada passada i que ja s’han preparat per a aquest any i avui, que he estat parlant amb la 
Generalitat, també ens han reconegut que l’associació que concedeix la bandera blava valora 
positivament tots els treballs que, s'han fet a la platja, tots els treballs de canvi de model de 
guinguetes i tota la voluntat que hi hem posat. I de les coses de què hem anat parlant durant 
aquests mesos enrere amb aquesta associació, el que havíem dit que faríem, ho hem anat fent 
i en cap moment, ni ara ni els anys anteriors, no s’havia dit que un dels motius és que el 
col·lector que no pertany a l’Ajuntament, sinó que és responsabilitat del Consell Comarcal, fos 
un impediment per aconseguir la bandera blava, en cap moment, perquè, de fet, la notificació 
ens va arribar dimarts i amb aquesta notificació l’associació ens diu, que no se’ns concedeix 
per “incumplimiento relativo a la ley de costas vigente, presencia de colector interceptor que 
produce suciedad por los aliviaderos, sistema de saneamiento antiguos”.  
 
Això ho he fet passar aquest matí, suposo que els seus companys de partit li ho han fet arribar, 
perquè és avui quan he pogut facilitar també l’informe del Consell Comarcal, perquè jo, aquest 
dimarts al matí, vaig rebre aquesta notificació, i dimarts vaig estar en contacte amb el Consell 
Comarcal per parlar d’aquest aspecte i també aquest matí m'he posat en contacte amb la 
Generalitat, amb el Servei de Costes, per analitzar aquest aspecte, perquè una cosa que fa vint 
o trenta o no sé quants anys que està feta, ara resulta que se’ns imputa a nosaltres i no podem 
tenir una bandera blava, quan hem estat fent tots els esforços possibles per recuperar-la i, en 
aquest sentit, se’ns diu, telefònicament és cert, que hem fet bé aquesta tasca, però que apareix 
això aquí i significa, també per la nostra resposta del senyor Federico de las Heras, que hem de 
començar a justificar aquesta instal·lació, que no és nostra, que està legalitzada. Tal com diu el 
Consell Comarcal en l’informe que ens ha fet i que els he passat i que avui hem rebut, si bé 
sabem que existeix a la costa un col·lector interceptador d’aigües residuals, aquest es va 
construir amb autorització de la Demarcació de Costes de Catalunya. Per tant, el que estem 
fent ara és recollir tota la documentació referent a aquest col·lector per poder justificar davant 
d’aquesta associació el que nosaltres considerem que és un error, que no es pot imputar a 
l’Ajuntament una cosa de la qual no tenim control directe ni en cap moment en aquests anys 
enrere ni en les converses en aquests últims mesos se’ns havia notificat que existia aquest 
aspecte. Per tant, lamento la decisió d’aquesta entitat i en les converses que hi hem tingut, en 
cap moment no ens ha fet veure que això podia ser un impediment. I, a més a més, quan la Llei 
de costes va entrar en vigor, com a altres llocs, el col·lector feia anys que hi era i la Llei és 
posterior, i ara resulta que és un impediment perquè se’ns doni una bandera blava, malgrat tots 
els esforços s’han fet en aquest sentit.  
 
A part d’això, vull comentar que les guinguetes esperem que vagin molt bé i esperem que la 
temporada sigui prou que satisfactòria. Esperem que puguem tenir un bon estiu, amb més bon 
temps que l’any passat, i també és potser bon senyal que algunes s’hagin presentat al concurs 
de Montgat. Per tant, en certa manera, trobo que la decisió respecte de l’any passat de facilitar-
los també que s'hi puguin presentar i que puguin tenir, doncs això, un factor més de promoció 
del turisme i del comerç amb un model sostenible com teníem aquí, a la platja, és positiu. Res 
més. 
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El Sr. Ferran Flo 
 
Bé. Bona nit. Reitero a la companya Elena Crespo el tema aquest del CAP. Evidentment, he de 
parlar aquesta setmana que ve precisament amb la directora dels dos CAP i li comentaré una 
altra vegada aquest tema. El problema és que les competències són d’ells. Sí que hi podem fer 
alguna intervenció puntual, però vaja, hi tornaré a insistir. A més a més, hi he de parlar d’altres 
temes, alguns dels quals relacionats amb el senyor Casas, que m’ha trucat diverses vegades 
per uns problemes que hi ha al CAP d’aquí, de Sant Miquel, i aprofitaré per parlar-li de tota 
aquesta temàtica. Gràcies. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Jo li demanaria, si us plau, que els fes un requeriment per escrit, com a mínim perquè quedi 
palès que vostè ha insistit en el tema diverses vegades. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí. En tot cas, per donar respostes parcials, perquè, ateses les preguntes, doncs ja les hi 
ampliaré i les hi donaré per escrit, que de fet, formalment, és el que tocaria, al senyor Màxim 
Fàbregas. 
 
Respecte del parc de Vallmora, vull informar-lo que crec que hi ha un... S’ha explicat alguna 
vegada en la Comissió Informativa: no és que el projecte estigui paralitzat, sinó que s’està 
tramitant el trasllat de les línies d’alta i mitjana tensió que travessen el parc, ja que es va signar 
un conveni amb plecs amb Endesa l’any passat per poder fer aquest trasllat i diversos motius 
han impedit que a dia d’avui hagin pogut començar les obres, per un tema del permís que dóna 
carreteres. 
 
Respecte al conflicte del taxi, a la sentència a la qual vostè feia referència, li he de dir que té 
vostè més informació que no pas jo. El judici s’havia de portar a terme el dilluns passat i, com ja 
li n'havia informat anteriorment, jo hi havia estat citat com a testimoni, perquè era un conflicte 
entre dues associacions i, minuts abans de començar el judici, totes dues associacions van 
arribar a un acord i ho van conciliar. No sé legalment diguem ni tècnicament com explicar-ho, 
però diguem que van arribar a un acord i no sé si el judici es va arribar a produir o no, però, en 
tot cas, vull dir-li també que desconec l’abast dels acords i que, si vostè coneix la sentència i jo 
no tampoc no em sorprèn, perquè, com també li vaig informar, jo vaig ser citat com a testimoni 
per una de les parts. Em van citar el 19 de desembre de l’any passat. El judici va ser dilluns 
passat i, en aquests cinc mesos, ni l’advocat ni l’associació que em va cridar com a testimoni 
no van contactar amb mi ni tan sols per explicar-me què esperaven de mi en aquesta 
testificació. Bé, i més que preguntar, diguem que li vaig fer quelcom més que una queixa, no? 
En tot cas, vull dir-li que desconec l’abast de l’acord al qual van arribar, però, bé, ja intentarem 
esbrinar-ho i, de la mateixa manera, pel fa a les qüestions tècniques que he plantejat, doncs 
també buscarem la documentació que consta i també li ho contestarem per escrit. 
 
I, finalment, m’agradaria, com a portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió, sumar-
nos a la condemna de qualsevol manifestació en forma de violència o acte vandàlic que es 
produeixi. Per tant, ens sumem també com a grup municipal a aquesta condemna a la violència 
sigui de la forma que sigui. Res més. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Em permeto anticipar la resposta, tot i que no siguin directament de l’àmbit, sobre la fase del 
parc de Vallmora. Ara estem en el trasllat de les línies elèctriques, que aquest ara és l’escull 
que tenim al damunt, perquè necessitem un permís, una autorització especial perquè la línia 
que el travessa es pugui..., és a dir, desafecti d’alguna manera doncs. Ara estaríem en aquest 
punt i si de cas ja li'n donarem una informació més precisa. 
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Del Complex Poliesportiu, Elena, tot i que va sortir en el Consell dels Infants, va sortir d’una 
manera molt tangencial, però sí que estem en la fase ja gairebé final de redacció del projecte 
executiu, que és el que ara toca. Nosaltres, com a Equip de Govern, sí que tenim una mica la 
intenció, sobretot al PSC i al GIM, de mostrar-vos-el quan estigui l’executiu tancat. Ho dic 
perquè, òbviament, són els grups que ens van donar suport. Per això us ho ensenyarem amb 
més abast a l’executiu i ja després ho farem extensivament a la resta de partits. La fases serien 
aquestes: l’executiu, estem concloent-la, i després de l’executiu ja aniríem a la licitació.  
 
Altres coses que per aquí s’han dit i que m’atreveixo a apuntar. Jo crec que és totalment injust 
el tema de la bandera blava. És molt injust perquè els nostres serveis de platja estan qualificats 
com a òptims. L'ocupació de la platja, i més amb el canvi de model de les guinguetes, ha estat 
qualificada com a correcta. Tal és així que el model que hem gestionat aquest darrer any doncs 
és un model que en aquests moments és exportable a altres poblacions del nostre litoral. 
 
L’accessibilitat a la platja també, tot i que hi ha un sector, que és el sector d’Ocata, on en 
aquests moments no s’acaba de ser efectiva, però és una accessibilitat correcta. És injust que 
pel col·lector −ara es treuen això de la butxaca−, un col·lector que a més a més no és ni 
competència municipal, se’ns castigui d’aquesta manera, quan crec, sincerament, que hem fet 
molts esforços per mantenir un nivell òptim de la qualitat de les nostres platges. Crec que és 
injust, però aquesta és una valoració subjectiva, personal de qui us parla.  
 
En qualsevol cas, deixo palesa aquesta injustícia, vistos els esforços que s’han fet i, per tant, 
no em queda més que felicitar els tècnics municipals i els responsables municipals del 
seguiment que es va fer la temporada de l’any passat. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Respondré unes quantes de les preguntes que s’han fet. Primer de tot, vull dir al senyor 
Federico de las Heras que comparteixo el neguit que vam compartir també amb els veïns dels 
carrers situats a la dreta pujant per Pau Casals de les festes alternatives que s'hi van produir 
l’any passat. No és cert que l’Ajuntament no prengui mesures en qualsevol tipus 
d’esdeveniment estigui autoritzat o tolerat, doncs evidentment es prenen determinades 
mesures.  
 
Aprofito també la demanda que ha fet la senyora Crespo. La intenció era en la propera 
Comissió Informativa explicar el programa amb més detall, que ja ho vam fer fa dues 
comissions informatives de la Festa Major i del Ple de Riure, i, evidentment, hi explicarem totes 
les activitats festives al voltant de la Festa Major i ho farem a la propera Comissió Informativa i 
creiem que trobarem a tot una solució satisfactòria per a tothom, eh? En això ja hi estem 
treballant. 
 
Respecte al que ha dit el senyor Màxim Fàbregas sobre l’IBI, vull dir-li que no és veritat. No sé 
si vostè pertany a la Comissió informativa de Comunitat i Persones, hi ha vingut algunes 
vegades, però això s’ha distribuït i s’ha explicat a la Comissió Informativa de Comunitat i 
Persones, s’ha fet arribar a tots els membres de la Comissió Informativa de Comunitat i 
Persones. S’ha complert no només la voluntat que ja va expressar el Govern al seu dia de fer 
aquesta convocatòria de subvencions per a l’IBI, sinó que s’ha complert escrupolosament la 
moció i, si se n’ha endarrerit l’aprovació, ha estat esperant les seves esmenes, perquè era 
l’únic grup municipal que havia dit que volia fer-hi una sèrie d’aportacions per poder-les discutir. 
Amb vostè ja vam estar-ho parlant i, finalment, vam decidir mantenir el text tal com estava i hem 
seguit tota la tramitació tal com vam dir, i ho hem comentat i discutit. Van venir no només el cap 
de l’Àrea de Comunitat i Persones, sinó també la responsable de Serveis Socials en aquella 
Comissió, per parlar i explicar la convocatòria de subvencions de l’impost de béns immobles. 
Només volia recordar-li això. 
 
Seguint una mica amb les respostes, respecte al Consell dels Infants, si vostè manifesta que no 
ha rebut la convocatòria, doncs evidentment deu ser així, i  comparteixo que això s’hauria de 
corregir i crec que ho hem de fer, hem de corregir-ho perquè no es torni a produir i perquè 
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siguin convocats tots els regidors i regidores a aquest tipus d’esdeveniments. Evidentment, li 
dono la raó. 
 
I faré una referència, tot i que suposo que ja contestarà per escrit el senyor Garcia, com a 
responsable de l’Àrea d’Urbanisme, sobre la Casa de Cultura. Evidentment, la preocupació hi 
és, però els tècnics, i crec que en un tema d’aquestes característiques qui tenen la paraula són 
els tècnics, ja que nosaltres, els regidors, no som els especialistes en obres, si els tècnics diuen 
que és necessari... Evidentment s’han de prendre algun tipus de mesures, i així ho vam parlar, 
per millorar la mobilitat d’aquell tros de carrer, això sí que seria urgent, millorar alguns aspectes 
vinculats a la mobilitat. 
 
I, finalment, vull contestar a la senyora Neira. Vostè s’equivoca en el tema de la Pinacoteca i 
s’equivoca molt. Em sap greu haver-li de respondre que vostè no ho va fer bé. La Pinacoteca 
era a la Casa de Cultura i la Pinacoteca tornarà a la Casa de Cultura, a la primera planta, amb 
una part exposable i amb una d'emmagatzemada a la segona planta i òbviament això es fa amb 
els tècnics, no només de l’Ajuntament del Masnou, que estan prou capacitats, sinó amb els 
tècnics de la Diputació i de la Generalitat de Catalunya que col·laboren en el projecte “El 
Masnou, terra del mar”, ho fem amb aquests tècnics. La Casa de Cultura, aquest espai, serà, 
evidentment, adequadament climatitzat. El que em sap greu dir-li és que el que va ser una 
irresponsabilitat és de la manera com es va treure la Pinacoteca de la Casa de Cultura i l’estat 
lamentable en què es troba i que vostè va fer que es deixés d’aquesta manera a les 
dependències de l’Edifici Centre, amb les obres embolicades de qualsevol manera, tirades en 
determinades habitacions. Això s’ha de corregir urgentment i aquesta és la voluntat d’aquest 
regidor. Vostè, insisteixo en aquest tema, s’equivoca i molt. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí. Per contestar a la senyora Crespo i indicar-li que el que s’ha fet fins ara en el Fakaló ha 
estat la preinscripció. El dia 15 de maig es va dur a terme el sorteig. És cert que aquest any s’hi 
ha incrementat molt la preinscripció, però, tal com ens van venint, com en anys anteriors, quan 
els rebem, anem fent la inscripció, que comença del 29 de maig al 5 de juny, i encara no han 
començat les preinscripcions. Moltes famílies no arriben a apuntar-hi els seus fills, és a dir, fan 
una preinscripció massiva i, a l’hora de la veritat, ens quedem amb places buides. L’any passat 
totes les setmanes no es van omplir, i també hem incrementat les places respecte a l’any 
passat. Per tant, no estem en condicions de saber si farà falta o no incrementar-les ni li puc 
donar encara la llista  de la gent que ha quedat fora, ja que encara no s’hi han inscrit. Responc 
diguem pel que fa al Fakaló genèricament, però vull dir que encara que no hem començat ni les 
inscripcions, eh? Quan comencin veurem quanta gent es queda fora i valorarem, malgrat que 
nosaltres sortim d’una previsió de places i el que tampoc podem és arribar a tantes places i 
deixar a fora també altres ofertes que es donen des d’altres col·lectius, altres escoles, però la 
llista definitiva de si ha quedat gent fora o no, fins que no s’acabin les inscripcions, no ho 
podem saber. Gràcies. 
 
El Sr. Àngel Lugo 
 
Hola, bona nit. Responent a la senyora Fusellas respecte al tema d’inseguretat ciutadana que 
s’està percebent al poble, vull indicar-li, en primer lloc, que aquest fenomen es dóna molt sovint 
per una mena de migració d’altres pobles de certs individus delinqüents que, per la pressió 
policial que donen en aquests pobles, el que fan és traslladar-se a punts que són més tranquils. 
Sí que és veritat que el Masnou és un poble tranquil i s’ha donat aquesta sensació, i és 
precisament per la tasca tan encomiable de la policia fins ara. Vista aquesta situació, sí que és 
veritat que hem notat els últims temps un cert repunt d’actes delictius, com vostè ha dit: 
atracaments, robatoris, furts a vehicles...  
 
Ja fa un parell de mesos que col·laborem amb els Mossos en tota una sèrie d’operacions. 
D'algunes, no en puc donar dades, perquè encara estan en actiu, i fruit d’això, sí que és veritat 
que..., perquè tot és una miqueta paciència, cops de sort, que has d'anar a buscar-los i, 
certament, també gràcies a la col·laboració ciutadana. Doncs, com li comentava, el fruit de tot 
això és que, entre la setmana passada i precisament ahir, s’ha pogut detenir, suposadament, en 
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el cas dels atracaments, dels robatoris a habitatges, s’ha pogut detenir, amb la col·laboració 
d’uns veïns, un individu que forma part d’una banda i se suposa que ja és un tema que està 
més en mans dels Mossos, i en poc temps es podrà detenir la resta. 
 
Quant a l’atracament amb navalla, també es va produir una detenció. En aquest cas eren 
menors d’edat i també es va poder comprovar que eren persones que no eren d’aquesta 
població i, en el cas dels furts en vehicles, en una operació que va fer la Policia del Masnou, es 
va aconseguir detenir un individu. Aquest sí que és d’aquí, del poble, però em ficaria en un jardí 
que no és el meu. El problema no són les detencions, sinó l’adjudicatura. S’entén que aquestes 
persones normalment el jutge, en la majoria dels casos, quan no són elements molt greus, 
doncs, les deixa en llibertat amb càrrecs. Lògicament, aquesta gent torna a delinquir fins que 
van fent una acumulació.  
 
En l’últim cas, el de la detenció d’ahir, es va produir una resistència i agressions per part de 
l’individu, i segurament aquest senyor sí que entrarà a la presó. Que sapigueu això, que encara 
que no ho sembli, la Policia està molt a sobre del tema i jo el que volia era deixar clar palès que 
precisament la sensació d’inseguretat es deu al fet que som un poble molt tranquil i, si som un 
poble molt tranquil, és perquè, crec jo, la Policia funciona. Gràcies. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Si, a veure, senyor Oliveras, sobre la meva irresponsabilitat. La meva irresponsabilitat hauria 
estat deixar la Pinacoteca on era. Li repeteixo que saltava la pintura dels quadres. Ho entén 
això? A veure, de millors condicions que a la Casa de Cultura segur que n'hi havia. D'altra 
banda, a mi no em feia cap gràcia desmuntar la Pinacoteca, desmuntar-ne l’estructura, però no 
va quedar més remei, i era una irresponsabilitat no fer-ho deixar-ho allà, aquesta hauria estat la 
irresponsabilitat. Escolti'm, els quadres es van embalar correctament, d'acord? I es van 
transportar i no estan tirats, eh! Estaven guardats en habitacions, drets o segons convenia, 
m’entén? I llavors estàvem mirant on podíem reubicar la Pinacoteca. Una possibilitat era una 
sala molt gran annexa al Museu, era una possibilitat, i una altra possibilitat, però tot això 
s’estava estudiant, era la part d’aquest edifici on hi havia els informàtics. Tot això va quedar a 
mitges, però el que estava claríssim és que no podia tornar allà d'on l’havien hagut de treure 
perquè estava en males condicions.  
 
Una altra cosa, senyor Matas. Ja sé que va rebre una carta que assenyalava el que 
assenyalava. La seva irresponsabilitat va ser penjar aquesta carta per treure’s les seves culpes 
i no donar explicacions. Aquesta és la seva irresponsabilitat. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
No. La meva intenció no és el debat, perquè entenc que no és el que toca, però, sí que vull 
intervenir per aclarir la pregunta i que després la resposta que m’ha de fer per escrit el senyor 
Jaume Oliveras s’adeqüi a la pregunta. 
 
La pregunta que jo he fet respecte al tema de les bases, i he llegit els dos acords de la moció, 
diu: “Segon. Instar el Govern que, abans de la seva aprovació, trameti la proposta de bases als 
membres de la Comissió Informativa.” Això es va complir escrupolosament.  
 
El que s’ha incomplert és el tercer i el tercer diu: “Instar el Govern que, una vegada informada 
la proposta per la Comissió Informativa −i informada significa debatuda i votada, això significa. 
No sé si és que el senyor Jaume Oliveras no ho entén, perdó, sí, perdoni. Tampoc no és 
competència de la Comissió Informativa l’aprovació dels preus públics i han de ser informats 
prèviament per la Comissió Informativa corresponent i la moció deia això i vostès, això, s'ho 
han saltat, possiblement perquè vostè no entén el sentit que una proposta sigui informada per 
una Comissió Informativa. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Només vull dir al senyor Màxim que no es va aprovar, senyor Fàbregas, que es votaria a la 
Comissió Informativa, perquè això és una competència estricta de la Junta de Govern, és una 
competència de la Junta de Govern i es va informar i el text que es va informar de la Comissió 
Informativa és el mateix que es va aprovar. Si vostè no està d’acord amb el text, eh?, perquè no 
vol que aquesta convocatòria beneficiï al màxim sobretot aquelles persones amb rendes 
baixes, eh?, i amb un valor cadastral de les seves propietats diguem-ne que sigui baix, és el 
seu problema, i, per tant, deixem-ho així. 
 
I senyora Neira, veig que vostè és més especialista en art que els tècnics de l’Ajuntament, que 
els tècnics de la Diputació i que els de la Generalitat. No ho sabíem, vull dir, sempre podem 
aprendre coses noves. 
 
12) Moció presentada pels grups municipals de CiU i  ERC-AM en suport a les accions 

de l’ADDFEM envers la Llei d’accés al medi natural 
 
La senyora Noemí Condeminas Riembau llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha 
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
“Des de fa temps els accessos al medi natural s’han anat omplint de barreres artificials i lleis 
que han limitat molt l’accés de les persones. 
 
Creiem que en l’elaboració d’aquestes lleis i barreres no s’ha tingut massa en compte el 
col·lectiu de les persones amb mobilitat reduïda que, tenint el mateix dret que la resta de 
persones a gaudir del medi natural, s’han vist relegades a les poques àrees adaptades que en 
alguns espais l’administració ha tingut a be de reservar, però no en totes, cosa que fa que les 
seves oportunitats de gaudir-ne siguin molt inferiors als de la resta de persones. 
 
Creiem que, en aquells llocs, on hi existeixen vies practicables per a vehicles de servei 
(bombers, forestals, mossos, etc.) i sempre respectant les normes de circulació i de respecte 
per la natura i assumint les responsabilitats pertinents, s’hauria de permetre el pas dels vehicles 
identificats com a transport del persones amb discapacitat i prèviament autoritzats, doncs es 
l’única  manera d’arribar allà a on a la resta els hi porten les cames. 
 
No es tracta de demanar un tracte de favor per un col·lectiu en concret, sinó de demanar que 
tinguin les mateixes possibilitats que la resta. 
 
Per tot això els grup municipal de CiU i ERC-Acord pel Masnou, proposa al ple Municipal els 
acords següents: 
  
1.Instar al Govern de la Generalitat a donar suport a les accions que l’ADDFEM proposa, de 
permetre l’accés a vehicles identificats i amb autorització prèvia, sempre dintre del marc de la 
legalitat intentant trobar una solució favorable per aquest tema. 
 
2.Tenir en compte els criteris normatius en matèria d’accessibilitat i augmentar-los i  millorar-los 
en totes aquelles accions o infraestructures que d’ara endavant es contemplin o projectin. Per 
intentar que no quedin excloses les persones que pateixen algun tipus de discapacitat tant 
física com sensorial.. 
 
3.Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana 
de Municipis, i a les entitats, associacions i col·lectius del nostre municipi.” 
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El Sr. F. Xavier Serra 
 
En tot cas, el que demanaríem és que passés a Comissió Informativa per millorar la redacció 
de dos punts que es proposen. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Nosaltres, en principi, no ho acceptaríem, pel fet que la presentem en nom de l’ADDFEM i és la 
moció tal com ells ens la presenten i, per tant, no creiem que hagi de ser modificada. 
 
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 
 
Vejam, només volia comentar que, pel que fa a mocions d’aquest tipus, o sigui, estem d’acord 
bàsicament amb aquesta i amb totes les que puguin ser similars, per això hem votat que sí. 
Però això no vol dir que, una mica en la línia del que comentava el senyor Serra, potser ens 
manca més informació, perquè, de fet, són temes que, encara que es presenten en l'àmbit 
municipal, són temes l’àmbit competencial dels quals no ens correspon a nosaltres, sinó que 
correspon a la Generalitat. Llavors, no sabem quines iniciatives ni a quina marxa s’estan fent, 
etcètera, i potser caldria polir una mica més la redacció o deixar-ho una mica més clar, cosa 
que penso que també hauria estat com a mínim correcta. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Sí. Vull dir, primer, que, en aquest cas, així com en d'altres, em sembla que sí que mostren 
sensibilitat per aquests temes, com tampoc hem de mostrar la nostra sensibilitat respecte a la 
gent que pateix situacions econòmiques difícils, per molt que s’hi esforci el senyor Oliveras, 
però respecte a aquesta moció, en els dos punts que hi ha de redacció, si s'hi fixen bé, el que 
hem aprovat, literalment, s’entén fatal, molt malament.  
 
En el primer punt, no se sap on es demana entrar, perquè el medi natural és el consum de tot el 
medi natural que existeix a Catalunya. Llavors, quin és el terme específic on es vol exercir 
aquest tipus de coses: en llocs regulars com els parcs naturals, els parcs de la Diputació, els 
parcs nacionals que tenen la regulació (i m’imagino que per aquí va la cosa)? En tot cas, està 
mal redactada, perquè això no ho especifica en el punt de la moció. Tampoc no es refereixen 
en quines condicions s’hauria de fer aquesta entrada i diguem que hi hem votat a favor i hi 
estem d’acord, però vull dir que la redacció és bastant estranya per entendre què és el que 
demanen i què entendrà després el Govern de la Generalitat, si és que ha d'aplicar-ho, no? 
 
Tenint en compte que, a més, hi ha lleis específiques en defensa del medi, que són restrictives 
i, en alguns usos i en alguns casos en parcs naturals i en parcs d’aquest tipus, i que, per tant, el 
dret de tota persona, amb el qual estic d’acord, a poder gaudir d’aquests parcs hauria de ser 
compatible amb els temes mediambientals de la zona, i això requereix segurament una 
redacció que especifiqui aquest tema, no? Per això no sé, hi insisteixo, què és el que farà la 
Generalitat si vol aplicar el primer punt d’aquesta moció que hem aprovat. 
 
I amb el segon passa una mica el mateix, no? Perquè, és clar, les normatives s’han de... Ja sé 
que no s’aplica, però, en tot cas, no ho diu la moció, eh? El que diu és que es millorin les 
normatives en la seva aplicació, i això encara és més difícil. En tot cas, del que es tractaria és 
de dir que les normatives s’apliquin a tots els llocs, i ja hi estem d’acord, i en segon lloc, que el 
Govern de la Generalitat, el Parlament català, etcètera, millorin les normatives actuals perquè 
en el futur s’apliquin en els llocs on sigui possible. Són aquestes coses les que ens han portat a 
demanar que passés a Comissió Informativa per millorar-ne la redacció i passar l’aprovació, i 
també per aquest motiu que li he explicat no tenim cap mena de problema, sinó tot el contrari, a 
aprovar-ho. 
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També és veritat que ens hauria agradat primer haver parlat amb l’ADDFEM abans de la 
presentació de la moció i tot això ho hauríem pogut expressar amb anterioritat i segurament 
hauria vingut, no perquè nosaltres en sapiguem molt, sinó, simplement, perquè parlant quatre 
ulls hi veuen més que dos, i hauríem millorat la presentació d’aquesta moció i hauria estat més 
fàcil la seva lectura. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies. En primer lloc, en nom de l’ADDFEM, que després suposo que al final també voldran 
parlar, agraeixo a tots la unanimitat i, de cara al que em comentava el senyor Serra, vull dir-li 
que em sap greu, però li recordo que, pel que fa a la redacció, evidentment no són un partit 
polític, són una entitat, i jo no entraré a dir si està més ben redactat o més mal redactat. Les 
condicions que diu vostè que no queden clares, jo crec que estan sempre dintre del marc legal i 
evidentment queden claríssimes, diuen el que volen, i jo crec que també es diu molt clar que es 
tracta de vehicles prèviament autoritzats. Jo vaig parlar amb ells ahir per dir-los que hi havia 
aquesta intenció per part de vostès i em van manifestar que volien que s’aprovés tal com 
estava, i per això la nostra negativa. Entre d’altres, perquè ells ja tenen dia i hora per anar al 
Parlament i el que volíem mostrar era el suport a una associació del Masnou i, per tant, aquest 
Ajuntament hi donava suport. No crec que sigui tan greu la redacció per haver-la de deixar 
damunt de la taula, però, ho repeteixo, no és una decisió d’aquest Equip de Govern, sinó que 
és una decisió de la mateixa entitat i que nosaltres hem respectat. I respecte al segon punt, 
aquí ja diu que es tenen en compte els criteris normatius. Només parla d’augmentar-los i 
millorar-los si cal. Per tant, és allò mateix que vostè ha dit. No sé si estem parlant, bé, tornem al 
mateix, és un tema de redacció, que vostè potser ho redactaria millor, jo no ho poso en dubte. 
Ells ho han redactat així i així és com han decidit portar-ho. Gràcies. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
No es tracta de redactar per guanyar un premi Nobel, no es tracta d’això, i a més la gent no té 
cap obligació de redactar en termes jurídics. No estem parlant d’això. Estem parlant que si es fa 
una lectura d’aquests dos punts es veu la intenció, evidentment, però és difícil després de 
portar una aplicació al Parlament i això és fàcil d’entendre. Vostè no ho veu? Doncs m’estranya, 
perquè ja fa uns quants anys que és regidora i hauria de veure-ho amb més facilitat.  
 
La segona cosa, jo ho entenc, si nosaltres haguéssim conegut tot el tema, que no el coneixíem, 
avui no hauríem demanat que passés a Comissió Informativa, sinó que hi hauríem votat a favor 
i hauríem expressat de tota manera el que hem expressat, perquè continuem pensant 
exactament igual. 
 
I tercera, jo no tinc per què redactar bé ni malament ni millor que el qui ho hagi redactat. 
Segurament algunes vegades redacto millor i algunes vegades redacto pitjor, perquè, com a 
persones, fem les coses bé i les coses malament, no és una qüestió d’això en absolut, és una 
qüestió que en la redacció jo entenc que quan s’arribi al Parlament serà difícil d’entendre el que 
es demana en aquests punts i per això era la nostra intenció que l’escrit que té aquí l'ADDFEM 
es pugui entendre millor en termes parlamentaris, en termes del llenguatge que s’utilitza 
normalment en aquests temes. És això, bàsicament això. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Per acabar, només vull dir-li que no pateixi, que l’ADDFEM fa molt temps que treballa aquest 
tema i així em consta, i tenen un gran projecte per presentar al Parlament. Per tant, això només 
és una carta de suport, d’alguna manera, eh? Per tant, estic segura que deuen tenir els seus 
assessors i que els ajudaran a defensar tot el projecte al Parlament, perquè ells són els primers 
interessats que això pugui arribar a bon port. Gràcies. 
 
13) Moció presentada pel Grup Municipal de CiU a fa vor de facilitar als ajuntaments la 

neteja de solars i d’obres abandonades 
     
El senyor Eduard Garcia Gebani llegeix la moció següent:  



 

31 
 

Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha 
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 

“La paralització de nombroses obres o construccions de nous edificis en solars, a causa de la 
fallida o de la situació de concurs de les empreses promotores és una de les moltes 
conseqüències de l’explosió de la bombolla immobiliària. Aquest fet ha comportat 
l’abandonament de solars i edificis a mig construir, amb els conseqüents problemes de 
deixadesa, degradació dels barris, falta de salubritat i males olors que comporta aquesta 
situació pels veïns i pels municipis. 
 
El comú denominador de la majoria de casos d’abandonament de solars i edificacions, mentre 
els actius es troben en fase de concurs, és la escassa capacitat d’actuació dels ajuntaments i la 
dificultat per exigir a la propietat l’execució de les corresponents actuacions d’adequació. 
 
Les entitats financeres i la SAREB són avui els principals propietaris de solars i edificacions a 
mig construir, la qual cosa no sempre s’ha comunicat amb celeritat als Ajuntaments. Alhora, la 
nova propietat sovint segueix eludint les seves obligacions de manteniment ordinari d’aquests 
actius. 
 
Les actuacions de les administracions municipals passen pel requeriment formal de l’execució 
de les accions per a corregir aquelles situacions que contravinguin les normes de seguretat, 
salubritat i ornat públic i en cas que no es facin, per imposar multes coercitives al responsable 
per obligar que es facin. En últim cas, i amb incompliments reiterats, l’ajuntament pot fer 
l’execució subsidiària de les accions a càrrec del titular, tenint en compte que per poder 
executar actuacions s’ha d’accedir  a una propietat privada i cal sol·licitar una ordre judicial, 
sense tenir la seguretat del seu posterior rescabalament. 
 
Totes aquestes actuacions municipals sovint pateixen traves; problema de no disposar de la 
suficient informació sobre els canvis de propietat, els llargs procediments per als requeriments 
d’actuació als propietaris o per demanar les corresponents ordres judicials per accedir a la 
propietat, els elevats costos econòmics que suposen aquestes actuacions a les hisendes 
municipals, etc. 
 
Per tot això, el Grup parlamentari al Senat de Convergència i Unió ha presentat una moció a la 
Comissió de Foment per instar al Govern de l’Estat a promoure les reformes legals pertinents 
per facilitar als ajuntaments: 
 

1. Informació més àgil sobre els canvis de propietat que es deriven de procediments 
concursals o de traspàs d’actius immobiliaris de les entitats financeres a la SAREB. 

 
2. Reforçar els procediments d’execució judicial per a facilitar l’accés dels Ajuntaments als 

solars i construccions amb un estat deficient de conservació i salubritat per a fer les 
actuacions necessàries, que són responsabilitat de la propietat. En cas de trobar-se la 
propietat immersa en un procediment concursal, les despeses que hagi hagut de fer 
front l’Ajuntament tindran la condició de crèdits amb privilegi especial de conformitat 
amb l’establert en la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, i gravaran la finca, carregant-
se en última instància al nou propietari. 

 
3. Reforçar els procediments per a facilitar l’accés dels Ajuntaments als solars i 

construccions amb un estat deficient de conservació o salubritat per fer les actuacions 
necessàries, a càrrec de la propietat. En cas de trobar-se la propietat en situació 
concursal, les despeses que ha hagut de fer front l’Ajuntament seran prioritaris de 
pagament per l’administrador concursal i gravaran la finca, carregant-se en últim extrem 
al nou propietari. 

 
4. Revisar els instruments administratius que té l’administració municipal per a exigir als 

nous propietaris de solars o edificacions a mig construir, les corresponents 
responsabilitats de conservació d’aquests actius, especialment si es tracta d’entitats 
financeres o empreses propietat d’aquestes o de la SAREB. 
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5. Dotar de majors capacitats als Ajuntaments per a rescabalar-se de les despeses que 

puguin tenir en el manteniment dels solars i construccions abandonades, en el moment 
que aquestes siguin atorgades en propietat a un creditor o traspassades a la SAREB. 

 
Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple municipal l'adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.-  Donar suport a la moció presentada pel Grup parlamentari de Convergència i Unió al 
Senat, per tal de resoldre els problemes de deixadesa, degradació de barris i falta de salubritat 
que comporten els solars i edificacions abandonades i millorar així la situació dels veïns i 
veïnes del municipi. 
 
Segon.- Instar al Govern espanyol a promoure totes les reformes legals pertinents per a facilitar 
als ajuntaments la neteja de solars i obres abandonades per part de promotors immobiliaris i 
entitats financeres. 
 
Tercer.-  Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Senat,  a la Federació 
de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis, i a les entitats, associacions i 
col·lectius del nostre municipi.” 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Havíem demanat que quedés sobre la taula. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Nosaltres, en tot cas i com es va plantejar ahir a la Junta de Portaveus, per alguns del motius 
que es van exposar i entenent que un dels punts que pot molestar és l’acord primer pel fet de 
donar suport a una moció presentada pel nostre Grup parlamentari, el que proposaríem és 
esmenar la moció traient-ne aquest punt i la referència si volen al Grup parlamentari de CiU i, 
per tant, hi deixaríem tan sols dos acords, els quals serien els actuals acords segon i tercer, 
que hi insisteixo o ho repeteixo, serien instar el Govern espanyol a promoure totes les reformes 
legals pertinents per facilitar als ajuntaments la neteja de solars i obres abandonades per part 
de promotors immobiliaris i entitats financeres, i l’acord que feia referència a traslladar aquests 
acords al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris, etcètera. Per tant... 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
La nostra intenció no venia motivada pel fet que es fes referència a un grup parlamentari en 
concret, sinó perquè desconeixíem l’abast de la proposta global i pensàvem que segurament hi 
tindríem alguna cosa a dir. Si realment el Govern o el Grup que presenta la moció retira 
aquesta referència, nosaltres no hi tenim cap inconvenient, al contrari, a votar els altres dos 
punts d’acord, per tant, retiraríem la proposta que quedi sobre la taula acceptant aquesta 
modificació que proposa el ponent. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
D’acord. Les modificacions serien, doncs, retirar totes les referències. N’hi ha una al cos de la 
moció que diu: “Per tot això, el Grup Parlamentari al Senat de CiU ha presentat una moció”. És 
a dir, retiraríem aquest paràgraf, si us sembla bé. Bé, però si això ha de facilitar... I el punt 
número 1 de l’acord. D’acord? Si això fa que... Jo crec que estan àmpliament estudiats els 
punts que... Doncs passem la moció a votació amb aquests condicionants. 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova per majoria 
absoluta. 
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La moció queda de la manera següent: 
 
Moció presentada pel Grup Municipal de CiU a favor de facilitar als ajuntaments la neteja 
de solars i d’obres abandonades 
     
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha 
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 

“La paralització de nombroses obres o construccions de nous edificis en solars, a causa de la 
fallida o de la situació de concurs de les empreses promotores és una de les moltes 
conseqüències de l’explosió de la bombolla immobiliària. Aquest fet ha comportat 
l’abandonament de solars i edificis a mig construir, amb els conseqüents problemes de 
deixadesa, degradació dels barris, falta de salubritat i males olors que comporta aquesta 
situació pels veïns i pels municipis. 
 
El comú denominador de la majoria de casos d’abandonament de solars i edificacions, mentre 
els actius es troben en fase de concurs, és la escassa capacitat d’actuació dels ajuntaments i la 
dificultat per exigir a la propietat l’execució de les corresponents actuacions d’adequació. 
 
Les entitats financeres i la SAREB són avui els principals propietaris de solars i edificacions a 
mig construir, la qual cosa no sempre s’ha comunicat amb celeritat als Ajuntaments. Alhora, la 
nova propietat sovint segueix eludint les seves obligacions de manteniment ordinari d’aquests 
actius. 
 
Les actuacions de les administracions municipals passen pel requeriment formal de l’execució 
de les accions per a corregir aquelles situacions que contravinguin les normes de seguretat, 
salubritat i ornat públic i en cas que no es facin, per imposar multes coercitives al responsable 
per obligar que es facin. En últim cas, i amb incompliments reiterats, l’ajuntament pot fer 
l’execució subsidiària de les accions a càrrec del titular, tenint en compte que per poder 
executar actuacions s’ha d’accedir  a una propietat privada i cal sol·licitar una ordre judicial, 
sense tenir la seguretat del seu posterior rescabalament. 
 
Totes aquestes actuacions municipals sovint pateixen traves; problema de no disposar de la 
suficient informació sobre els canvis de propietat, els llargs procediments per als requeriments 
d’actuació als propietaris o per demanar les corresponents ordres judicials per accedir a la 
propietat, els elevats costos econòmics que suposen aquestes actuacions a les hisendes 
municipals, etc. 
 
Per tot això, el Grup parlamentari al Senat de Convergència i Unió ha presentat una moció a la 
Comissió de Foment per instar al Govern de l’Estat a promoure les reformes legals pertinents 
per facilitar als ajuntaments: 
 

1. Informació més àgil sobre els canvis de propietat que es deriven de procediments 
concursals o de traspàs d’actius immobiliaris de les entitats financeres a la SAREB. 

 
2. Reforçar els procediments d’execució judicial per a facilitar l’accés dels Ajuntaments als 

solars i construccions amb un estat deficient de conservació i salubritat per a fer les 
actuacions necessàries, que són responsabilitat de la propietat. En cas de trobar-se la 
propietat immersa en un procediment concursal, les despeses que hagi hagut de fer 
front l’Ajuntament tindran la condició de crèdits amb privilegi especial de conformitat 
amb l’establert en la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, i gravaran la finca, carregant-
se en última instància al nou propietari. 

 
3. Reforçar els procediments per a facilitar l’accés dels Ajuntaments als solars i 

construccions amb un estat deficient de conservació o salubritat per fer les actuacions 
necessàries, a càrrec de la propietat. En cas de trobar-se la propietat en situació 
concursal, les despeses que ha hagut de fer front l’Ajuntament seran prioritaris de 
pagament per l’administrador concursal i gravaran la finca, carregant-se en últim extrem 
al nou propietari. 
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4. Revisar els instruments administratius que té l’administració municipal per a exigir als 

nous propietaris de solars o edificacions a mig construir, les corresponents 
responsabilitats de conservació d’aquests actius, especialment si es tracta d’entitats 
financeres o empreses propietat d’aquestes o de la SAREB. 

 
5. Dotar de majors capacitats als Ajuntaments per a rescabalar-se de les despeses que 

puguin tenir en el manteniment dels solars i construccions abandonades, en el moment 
que aquestes siguin atorgades en propietat a un creditor o traspassades a la SAREB. 

 
Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple municipal l'adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.- Instar al Govern espanyol a promoure totes les reformes legals pertinents per a facilitar 
als ajuntaments la neteja de solars i obres abandonades per part de promotors immobiliaris i 
entitats financeres. 
 
Segon.-  Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Senat,  a la Federació 
de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis, i a les entitats, associacions i 
col·lectius del nostre municipi.” 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Vull fer una breu explicació de l’abstenció. Vejam, el que demana el senyor Garcia és el 
correcte, és a dir, són temes que ens interessen a nosaltres com a municipi, més que res per 
poder rescabalar-nos dels deutes que vam deixar de solars abandonats, obres executades, 
solars on no podem entrar, etcètera. El que passa és que això té una complexitat molt gran, és 
una complexitat que afecta moltes lleis estatals. No estem parlant d’una cosa que sigui senzilla, 
sinó que té un tràmit ampli. Jo li havia comentat que, abans que tramitar una proposta d’aquest 
tipus, ens voldríem assabentar millor de les actuacions que s’estan fent, si se n’està fent 
alguna, per resoldre alguns d’aquests apartats, perquè aquestes qüestions no solament afecten 
l’Ajuntament del Masnou, sinó que afecten els ajuntaments de tot Espanya. És un problema 
nacional que s’ha anat agreujant amb el tema de la caiguda del sector immobiliari dels darrers 
anys. Per tant, jo crec que la proposta de tirar una moció endavant d’aquestes característiques, 
des del meu punt de vista, s’hauria de plantejar més a fons i potser per vies que serien diferents 
de com s’estan plantejant actualment, independentment que compartim els desitjos que 
planteja el nostre regidor d’Urbanisme respecte a aquest tema, que són comprensibles 
perfectament. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Bé, en tot cas, vull agrair el suport de la majoria de forces i lamento no haver pogut tirar la 
proposta endavant per unanimitat i, en tot cas, també referent a la intervenció que ha fet el 
portaveu del Partit Popular, vull dir-los que aquesta moció no només parla de rescabalar-nos 
del dany econòmic, sinó, sobretot, i jo crec que és el més important, d’agilitzar els processos 
que actualment s’allarguen innecessàriament, jo diria que penosament, i amb el perjudici 
sobretot dels veïns, que tenen la mala sort o la desgràcia de trobar-se que, al solar del costat, 
una promotora que ha fet fallida no pot tirar endavant el projecte i es despreocupa totalment 
d’aquelles actuacions mínimes i necessàries que fan referència a la cura i a la salubritat. Moltes 
gràcies. 
 
El senyor Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 22.10 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. 
 
 


