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Núm. PLE2014/13 
 
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou de l 20 de novembre de 2014  
 
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 20 de novembre 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. M. Celia 
Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament. 
 
La presidència obre l’acte i s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents. 
 
1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les acte s del Ple ordinari del 18 de setembre i 

del Ple extraordinari i urgent del 22 de setembre d e 2014.  
 

S’aproven les dues actes per unanimitat, majoria absoluta. 
 
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents: 
 
Activitats a la Biblioteca Joan Coromines 
El 16 d’octubre i el 13 de novembre al “BiblioLAB”, organitzat per la Biblioteca i per Kanstak, 
van tenir lloc tallers de lectura adreçats a nens i nenes de 6 i 7 anys. L’activitat consisteix en la 
lectura d’un conte per part dels infants als gossos, la Boira i la Gota, animals entrenats per 
realitzar activitats de teràpia. La presència dels animals fa que els nens guanyin seguretat i 
perdin la por a llegir en públic. 
 
El 17 d’octubre, va tenir lloc la Tertúlia literària i xerrada sobre la figura de Clotilde Cerdà, a 
càrrec d’Isabel Segura Soriano, autora del llibre Els viatges de Clotilde Cerdà. L’autora va 
il·lustrar la xerrada amb un passi de diapositives comentades: l’acte va ser entretingut i dinàmic. 
 
El 21 d’octubre es va celebrar la segona sessió del Club Lectors Intrèpids. En Gabriel, 
conductor de l’activitat, va explicar als infants les diferents parts d’un llibre i es va iniciar la 
primera lectura, Ennuvolat amb risc de mandonguilles. En aquesta segona sessió van assistir 
tots els inscrits.  
 
El 24 d’octubre va tenir lloc la tercera i última partida de Scrabble Gegant amb els alumnes de 
quart d’ESO de l’Escola Bergantí, conduïda i dinamitzada per NNNNN i KKKKK, de la 
Federació Internacional de Scrabble en Català. Amb el suport i la participació de l’Oficina de 
Català del Masnou.  
 
El 25 d’octubre i el 8 de novembre, a la Biblioteca, va tenir lloc l’Hora del conte, amb BBBBB. 
“Contes amb un cor blau”, per celebrar el Dia Universal de la Infància amb les Gates Gatunes, 
per a nens i nenes a partir de 4 anys.  
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El 31 d’octubre, la Biblioteca va rebre la visita dels alumnes de 5è curs de l’escola Rosa Sensat 
per conèixer què els pot oferir aquest equipament. Els nens i nenes van rebre informació sobre 
els serveis així com utilitzar el catàleg per trobar documents. 
 
El dia 28 d’octubre, amb motiu de la celebració del Centenari de Joan Vinyoli, va tenir lloc a la 
Biblioteca una conferència a càrrec de VVVVV, comissari de l’Any Vinyoli, així com l’actuació 
de la rapsoda QQQQQ, que va recitar uns quants poemes de l’autor. Fins al dia 12 de 
novembre es pot visitar l’exposició “El domini màgic de Joan Vinyoli”, muntada al vestíbul de la 
biblioteca municipal.  
 
El 29 d’octubre i dins el Cicle de Trobades amb... , va tenir lloc la Trobada amb Care Santos, on 
es va fer la presentació del llibre Desig de xocolata, a càrrec de la seva autora. Seguidament, el 
públic va poder intervenir formulant diferents preguntes. 
 
També el 6 de novembre i dins el Cicle de Trobades amb... , va tenir lloc la Trobada amb l’Enric 
Calpena, on es va fer la presentació de la novel·la Memòria de sang, a càrrec de l’autor. L’Enric 
Calpena va explicar llargament el context històric de la seva novel·la, incloent algunes 
anècdotes molt particulars per acabar d’entendre l’època.  
 
El dia 14 de novembre, a la Biblioteca, va tenir lloc la recollida de donatius per ala Marató de 
TV3. Sota el lema "Fes que la biblioteca bategui" hi ha la iniciativa de la Xarxa de Biblioteques 
del Maresme que ofereix, a canvi d'un donatiu que es destina a La Marató. La 23a edició de La 
Marató de TV3 es farà el diumenge 14 de desembre i es dedicarà a les malalties del cor, una 
de les principals causes de mort al món i també a Catalunya. 
 
VI Jornades de Fotografia del Masnou 
El 7 de novembre es van inaugurar les VI Jornades Fotogràfiques del Masnou, organitzades 
per l’entitat Associació de Fotografia el Masnou, FEM, a la Sala Joan Comellas, amb la 
presència dels fill de CCCCC, fotògraf de qui es presentava l’exposició “Regions de Múrcia”. 
Seguidament, es va celebrar la taula rodona que va reflexionar sobre el lema de les jornades. 
 
Les Jornades també van comptar amb les exposicions EEEEE, al Casinet; SSSSS, al bar 
Àgora; OOOOO, a la Sala Joan Comellas; FFFFF, al bar Dit i Fet, i una exposició col·lectiva 
dels membres de la FEM, al bar Glauc. El cap de setmana es va completar amb un taller teòric i 
pràctic a l’estudi de fotografia RAW Estudio de Barcelona. 
 
Les exposicions es podran visitar fins al 30 de novembre 
 
El dia 14 de novembre a la Biblioteca va tenir lloc la recollida de donatius per a La Marató de 
TV3. Sota el lema "Fes que la biblioteca bategui" hi ha la iniciativa de la Xarxa de Biblioteques 
del Maresme que ofereix, a canvi d'un donatiu que es destina a La Marató, aquelles 
publicacions que per motius diversos no poden passar a formar part dels fons documentals de 
les biblioteques. 
 
La 23a edició de La Marató de TV3 es farà el diumenge 14 de desembre i es dedicarà a les 
malalties del cor, una de les principals causes de mort al món i també a Catalunya. 
 
Espai Escènic Ca n’Humet 
Els dies 18 i 19 d’octubre, el Grup d’aficionats al teatre GAT van presentar la comèdia Check In, 
Check Out, una nova producció que va fer riure i gaudir del teatre a més de 200 persones 
durant els dos dies de la representació a l’Espai Escènic Ca n’Humet.  
 
El 25 d’octubre, l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, acompanyada de Quim Mandado, 
conegut per haver estat cantant del grup de rock Sangtraït, va emocionar els assistents del 
Concert per la Llibertat en un acte que s’afegeix a la commemoració dels 300 anys dels fets de 
1714. 
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L’1 de novembre es va presentar l’equip d’actors i actrius i l’equip de vestuari, maquilladores i 
direcció del musical Grease, una producció de l’Ajuntament del Masnou dirigit per la companyia 
Bibiana Morales. Els assajos, que es van iniciar el passat 25 d’octubre, es desenvoluparan 
durant cinc mesos fins a l’estrena, que tindrà lloc a l’abril a l’Espai Escènic Ca n’Humet. 
 
El 15 de novembre, l’Espai Escènic Ca n’Humet va celebrar un petit homenatge a la figura de 
Iago Pericot amb motiu de la presentació de Guillotina, l’última producció de l’artista masnoví i 
amb la qual l’Ajuntament del Masnou ha col·laborat. Després de la representació, es va 
presentar un avançament del documental Iago Pericot al servei de la llibertat. L’acte va comptar 
amb les intervencions de Jordi Font, antic director de l’Institut del Teatre, i Albert Folk, director 
del documental. 
 
Actuacions des de la Regidoria d’Urbanisme 
El 17 d’octubre a l’edifici de Ca n’Humet van finalitzar les obres de reparació d’una divisòria 
interior de l'edifici municipal; concretament, es tractava del passadís des del qual s'accedeix als 
bucs situats sota les grades  
 
L'actuació ha consistit en l'enderroc d’un envà, l'estabilització de les terres entre pilots a base 
de projectat de formigó en sec i la construcció d'un nou envà amb plaques de cartró-guix, amb 
posterior pintat de la part interior del parament. 
 
Una altra actuació de la Regidoria d’Urbanisme ha estat la finalització de les obres de millora de 
les escales del carrer Pintor Villà. 
 
Regidoria de Medi Ambient  
Durant els dies 3, 10 i 17 d’octubre, des de la Regidoria de Medi Ambient es van organitzar a 
les escoles “Tallers de sensibilització ambiental” per al consum responsable, prevenció i 
reciclatge de residus  
 
Els tallers varen ser: 
“Aprenem a comprar”: en aquest taller de consum responsable i prevenció de residus, l’alumnat 
ha de comprar el que necessiti per organitzar diversos àpats generant el mínim de residus 
possibles.  
 
“Reciclar saltant”: els nens practiquen, d’una manera lúdica i divertida, què va a cada 
contenidor i resolen dubtes sobre el tema del reciclatge.  
 
Al finalitzar l’activitat, es va obsequiar a cada participant un boc’n roll, per tal que posi a la 
pràctica en la seva vida diària la prevenció de residus. 
 
El boc’n roll consisteix en un embolcall de roba recobert per l’interior de plàstic que es pot 
reutilitzar de manera indefinida i que s’utilitza per embolicar l’entrepà. 
 
En les activitats han participat les següents escoles: Lluís Millet, Marinada, Ocata, Bergantí, 
Rosa Sensat, Ferrer i Guàrdia i Sagrada Família. En total, uns 400 nens i nenes.  
 
Activitats organitzades pel Museu Municipal 
El 24 d’octubre es va presentar la publicació Jordi Pericot i l’art cinètic català. L’acte va omplir la 
sala polivalent de la Biblioteca Joan Coromines i va consistir en un diàleg entre l’autora del 
treball, ÑÑÑÑÑ, i l’artista Jordi Pericot. 
 
El 14 de novembre, a la Biblioteca, es va presentar el col·leccionable sencer l’Abans, recull 
gràfic del Masnou, 1900–1975. Els autors de la publicació, Marta Roig i Miquel Rico van agrair 
la participació a les persones que havien intervingut en l’edició del llibre. La iniciativa ha 
representat la incorporació de 2.300 fotos a l’arxiu municipal. La sala polivalent es va omplir i 
també es va agrair la iniciativa a l’editorial. 
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Regidoria d’Igualtat 
La Regidoria d’Igualtat participa en l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació i 
com a acció de sensibilització per a la visibilització de les dones com a agents de comunicació, 
aquest any 2014, s’ha organitzat el projecte anomenat “Blogs Visuals”, on un grup de dones 
dels diferents municipis que en formen part han enregistrat unes peces audiovisuals sobre 
temes que cada grup ha considerat d’interès. 
 
Les dones participants del Masnou, en una trobada de treball el passat 12 d’abril, van triar la 
cultura com a font d’interès i el passat 20 d’octubre es va realitzar, amb el suport tècnic de 
l’Observatori i de mans de la Sra. WWWWW, l’enregistrament d’aquestes participacions. 
  
Acte conjunt de les regidories d’Igualtat i Infànci a  
El dia 16 de novembre es va dur a terme la Gimcana, Infants jugueu plegats! en motiu dels 
actes de la campanya del 25 de novembre Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones i de la commemoració del Dia Internacional dels Drets dels Infants.  
Enguany, ha estat el tercer any que es proposa aquesta acció, i s’ha obtingut un cop més una 
bona acollida per part dels infants participants. Promovent la igualtat de sexes a l’hora de jugar, 
fomentant l’esport, els jocs tradicionals. Un cop els infants finalitzaven les vuit proves de la 
gimcana, se’ls entregava la gorra de l’AFANOC, per assistir al zoo de Barcelona el 13 de 
desembre en solidaritat amb els infants i adolescents amb càncer. 
 
Regidoria de Joventut 
Del 31 d’octubre al 2 de novembre es va celebrar la Castanyada 2014. A l’Espai Escènic Ca 
n’Humet van actuar els D’Callaos, acompanyats de dos grups locals, amb la participació d’unes 
120 persones, organitzat per Ancal Crew, nova associació de músics amb la col·laboració de la 
Regidoria de Joventut. 
 
El dissabte dia 1 de novembre, la Regidoria d’Infància proposava la rebuda de la Castanyera a 
l’espai familiar, amb castanyes i danses tradicionals, organitzat per Lleureka: unes 30 de 
famílies van poder gaudir de la castanyada a les pistes de Pau Casals. El mateix dissabte i el 
diumenge 2 de novembre, el protagonista va ser el Túnel del Terror, organitzat per AJTEM i la 
Regidoria de Joventut, una activitat ja típica en aquestes dates que ha estat de nou un gran 
èxit. Es calcula que hi han passat més de 600 joves. 
 
Aquest any també varem comptar amb la Colla de Diables del Masnou per a la celebració del 
tradicional Castanyot. 
 
El dia 30 d’octubre es va publicar el guanyador del II Premi d’Emprenedoria 
@elmasnou_jove2014. En l’edició d’enguany, s’han presentat un tota de sis projectes, d’entre 
els quals va ser Carvings, de GGGGG, el guanyador, per la qualitat i viabilitat del projecte 
presentat. 
 
El projecte rebrà els 6.000 euros amb què està dotat el premi, per desenvolupar el seu projecte 
empresarial. El projecte està dedicat a la creació d’una escola d’skate per a infants i joves al 
Masnou. El jurat dels premis ha estat format per RRRRR, economista i fundador de l’empresa 
J3B3; YYYYY, director general de l'empresa Ramón Clemente, i TTTTT, del Servei de Teixit 
Productiu de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.  
 
El dia 7 de novembre, a Ca n’Humet, es va realitzar un taller de cuina amb xocolata on van 
participar 15 joves, d’entre 12 i 17 anys, joves que participaven per primer cop a les activitats 
del centre així com joves usuaris del centre obert. 
 
Regidoria de Salut Pública 
El diumenge 2 de novembre es va poder celebrar finalment la Diada de Salut Mental, 
organitzada per Esquima, al Casino. 
 
Aquesta trobada anual, inicialment estava previst que es realitzés el dia 5 d’octubre, però va 
haver de ser ajornada a causa del mal temps. Al final, Esquima ha pogut celebrar aquesta 
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festa, que va comptar amb la solidaritat dels masnovins i masnovines i l’assistència de 
representants municipals, que van voler donar el seu suport a l’entitat. 
 
El diumenge 16 de novembre, l’Associació per a la Defensa dels Animals del Masnou (ADAM) 
ha celebrat, a la plaça dels Països Catalans, una nova edició de la desfilada dels gossos que hi 
ha a la protectora. Hi va haver una adopció d’un dels gossos del Centre Municipal d’Acollida 
d’Animals del Masnou. 
 
Alcaldia 
El 9 de novembre, l’Ajuntament del Masnou va donar suport al procés participatiu obert pel 
Govern de la Generalitat perquè els catalans i les catalanes i les persones residents a 
Catalunya manifestessin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya. Durant la jornada del 
diumenge 9 de novembre, des de la web municipal es va oferir un seguiment de l'evolució de la 
jornada al Masnou, amb emissions televisives des de la web municipal, així com perfils 
de Facebook, Twitter i Instagram habilitats (9NMasnou). La jornada participativa es va 
desenvolupar amb normalitat al Masnou, amb la participació de 9.264 persones (5.519 a l’IES 
Maremar i 3.745 a l’IES Mediterrània), sobre el 51%.  
 
L’11 de novembre, un grup de 15 alumnes i 2 professors de la localitat de Dückeburg 
(Alemanya) van visitar el Museu Municipal de Nàutica, la Mina d’Aigua i l’Ajuntament. Aquests 
escolars es troben al Masnou en el marc d’un intercanvi escolar que estan fent amb l’Institut 
Mediterrània. 
 
El dia 13 de novembre, aquesta sala va acollir la visita d’alumnes del col·legi Sagrada Família, 
per conèixer el funcionament i informació dels serveis que presta aquesta institució al municipi. 
 
El 14 de novembre, l’Ajuntament va rebre de forma institucional el grup de xou gran del Club 
Patinatge el Masnou, en reconeixement per haver aconseguit ser subcampions i subcampiones 
del món en el Campionat Mundial de Patinatge celebrat l’11 d’octubre a Reus.  
 
Finalment, el 15 de novembre, aquesta sala va acollir l’acte homenatge de l’Ajuntament a tretze 
parelles del municipi que, aquest 2014, celebren les seves noces d’or de matrimoni. 
 
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
Donar compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van del número 1.255, de 
data 15 d’octubre de 2014, al número 1.444, de data 14 de novembre 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. Sol·licitud de compatibilitat d’un treballador 
 
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, llegeix la proposta 
següent: 
 
“Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada el 7 d’octubre de 2014 pel senyor 
AAAAA, personal laboral de la plantilla de l’Ajuntament, categoria auxiliar administratiu, adscrit 
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al lloc de treball d’auxiliar administratiu, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a 
l'exercici d'una segona activitat privada per compte propi per exercir les tasques de comptable i 
de gestió. 
 
Vist que l’article 12.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, estableix que en cap cas la suma 
de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària 
de l'Administració incrementada en un 50 %. 
 
Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix 
la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la 
suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada 
ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50 % i que no hi hagi coincidència 
horària en l’exercici d’ambdues activitats. 
 
Atès que el senyor AAAAA ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball i que té assignada una 
tipologia de jornada de 34,20 hores setmanals. 
 
Vist que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, regula l’autorització del personal 
inclòs en l'àmbit d'aquesta Llei per a l'exercici d'activitats privades. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer . Autoritzar el senyor AAAAA la compatibilitat de l’activitat privada per compte propi 
declarada el dia 7 d’octubre de 2014 per a la realització de tasques comptables i de gestió, amb 
una dedicació de 17,10 hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada de treball assignada a 
l’Ajuntament com a personal laboral de la plantilla, categoria auxiliar administratiu, adscrit al lloc 
de treball d’auxiliar administratiu, amb una tipologia de jornada de 34,20 hores setmanals. 
 
Segon . Condicionar l’autorització d’aquesta compatibilitat a l’estricte compliment de les 
obligacions següents: 
 

- En cap cas l’activitat privada no impedirà ni menyscabarà l’estricte compliment dels 
deures del treballador ni en comprometrà la imparcialitat ni la independència. 

- L’activitat privada no podrà tenir cap relació amb els assumptes que la persona conegui 
per raó del càrrec. 

- No es podran desenvolupar activitats privades que es relacionin directament amb les 
que desenvolupa el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta 
serveis. 

- No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han de 
prestar a persones a les quals hom està obligat a atendre en el desenvolupament del 
càrrec públic. 

- La dedicació horària de l’activitat privada no podrà coincidir amb la jornada laboral 
establerta per l’Ajuntament. 

- L’activitat privada no podrà realitzar-se al municipi del Masnou. 
 
Tercer . El senyor AAAAA està obligat a posar en coneixement de l’Ajuntament qualsevol 
modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada, així com pel 
que fa al règim de cotitzacions.”  
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
6. Proposta de ratificació de les modificacions del s estatuts del Consorci DO Alella, que 
van ser aprovades per l’Assemblea General del Conso rci el passat 30 de juliol de 2014 
 
El senyor Jaume Oliveras Maristany, regidor delegat de Turisme, llegeix la proposta següent: 
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“Vist que l’Assemblea General del Consorci DO Alella, en sessió extraordinària celebrada el 30 
de juliol de 2014 va adoptar, entre d’altres, els següents acords: 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment i, en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, 
definitivament les modificacions dels estatuts del Consorci DO Alella, d’acord amb la redacció 
donada en el text refós que s’adjunta. 
 
SEGON. Notificar a tots els membres consorciats l’acord inicial de modificació dels estatuts 
donant-los un termini de trenta dies, a comptar des de la recepció de la notificació, perquè 
presentin, si ho consideren oportú, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que 
si no se’n presenten dins de l’esmentat termini l’acord es donaria per elevat a definitiu. 
 
TERCER. Sotmetre l’acord esmentat al tràmit d’informació pública mitjançant la inserció 
d’anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al tauler d’edictes, pel termini de trenta dies, conforme a allò previst pels articles 
313.3 en relació amb el 160.1, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, als efectes que es puguin efectuar, en 
el seu cas, les reclamacions o al·legacions que es considerin oportunes.” 
 
Atès que la modificació d’estatuts acordada pel Consorci obeeix de manera primordial a 
l’obligació de donar compliment a la Disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i en tal sentit s’incorporen 
als estatuts del Consorci les previsions establertes en la Disposició addicional vintena “Règim 
Jurídic dels consorcis”, incorporada per la Llei 27/2013, a la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
A més, i com a conseqüència de l’experiència dels quatre anys d’existència del Consorci, 
s’introdueixen altres modificacions com la modificació del nom del Consorci, que passarà a 
denominar-se “Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella” per diferenciar-lo de 
manera més clara amb el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Alella, es clarifiquen 
les seves finalitats, centrades primordialment en la promoció enoturística del territori, i 
s’incorporen algunes qüestions de funcionament dels òrgans de govern, que a la pràctica ja es 
duien a terme. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’Obres, Serveis i Activitat dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb 
l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i 
acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
1.RATIFICAR  inicialment i, en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, 
definitivament les modificacions dels estatuts del Consorci DO Alella, que van ser aprovades 
per l’Assemblea General del Consorci, en sessió extraordinària celebrada el 30 de juliol de 
2014, d’acord amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
2.SOTMETRE l’esmentat acord al tràmit d’informació pública mitjançant la inserció d’anuncis al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
tauló d’edictes de l’Ajuntament, donant audiència simultàniament als interessats. Tot això en 
compliment del disposat pels articles 313.3 en relació amb el 160.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals. 
 
3.FORMULAR  l’encàrrec al Consorci DO Alella perquè, en representació d’aquest Ajuntament, 
procedeixi a la publicació íntegra del text de les modificacions dels estatuts, definitivament 
aprovat, en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes previstos per l’article 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
4.NOTIFICAR aquest acord al Consorci DO Alella per al seu coneixement i efectes oportuns.” 
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El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
7. Pròrroga del conveni de delegació de la competèn cia municipal del servei d’atenció 
domiciliària (SAD) al Consell Comarcal del Maresme i aprovació de l’addenda econòmica 
2015 
 
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada de Benestar Social, llegeix la 
proposta següent: 
 
“ATÈS que la prestació del servei d’atenció domiciliària és d’obligat compliment d’acord amb la 
Llei de serveis socials 12/2007 i el contracte programa signat entre l’Ajuntament del Masnou i el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i, per tant, és necessari 
continuar prestant aquests serveis. 
 
ATÈS que al Ple ordinari de data 21/07/2011 es va aprovar la delegació de la competència 
municipal relativa a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD 
dependència) al Consell Comarcal del Maresme, a partir de l’1 de novembre de 2011, i per un 
període d’un any renovable per períodes anuals.  
 
ATÈS que el Ple ordinari de data 18/10/2012 va aprovar un nou conveni de delegació de la 
competència municipal relativa a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD 
dependència) al Consell Comarcal del Maresme, a partir de l’1 de novembre de 2012, el qual 
preveu la pròrroga anual de forma expressa mitjançant acord dels òrgans competents municipal 
i comarcal, així com l’aprovació de l’addenda econòmica. 
 
ATÈS que l’equip tècnic del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament ha fet una 
valoració positiva de la prestació del servei per part del Consell Comarcal del Maresme des de 
l’any 2011 i fins a l’actualitat basada en el compliment de nivells òptims de qualitat i la bona 
coordinació entre totes dues administracions en benefici de la prestació del servei a la 
ciutadania. 
 
VIST l’informe de la cap de Serveis Socials de data 15 d’octubre de 2014, en el quals es 
proposa que el Ple de l’Ajuntament aprovi la pròrroga del Conveni de delegació de la 
competència municipal del servei d’atenció domiciliària (SAD) al Consell Comarcal del 
Maresme i l’addenda econòmica per a l’any 2015. 
 
ATÈS que la pròrroga del Conveni de delegació de competències proposada comporta la 
transferència de fons al Consell Comarcal, per al finançament del servei indicat, es proposa 
aprovar una addenda anual per a l’any 2015, per import màxim de 195.032,64 € IVA inclòs.  
 
En virtut del tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer . APROVAR la pròrroga del Conveni de delegació de la competència municipal relativa a 
la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) al Consell 
Comarcal del Maresme per a l’any 2015, i l’addenda econòmica que s’acompanya.  
 
Segon . FACULTAR l’alcalde perquè realitzi qualsevol acte o tràmit per a l’efectivitat d’aquest 
acord. 
 
Tercer . CONDICIONAR el present acord a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de l’any 2015. 
 
Quart . NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Maresme.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
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8. Pròrroga del Pla Local d’Igualtat d’Oportunitats  (PLIO) 2008-2013 
 
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada d’Igualtat i Drets Civils, llegeix la 
proposta següent: 

 
“Atès que l’actual Pla Local d’Igualtat d’Oportunitats es va aprovar per unanimitat al Ple en data 
29 de juny de 2009. 
 
Atès que al llarg del 2014 la Regidoria d’Igualtat i la Diputació de Barcelona han treballat en 
l’avaluació d’aquest document com a fase prèvia per a l’elaboració d’una nova versió més 
actualitzada i adaptada a la realitat actual. 
 
Atès que donada la complexitat del treball transversal que aquesta tasca implica, ens resulta 
impossible garantir que aquest document estigui enllestit abans de l’any en curs. 
 
Atès que per poder mantenir el contracte programa amb la Generalitat per cobrir els serveis del 
CIRD se’ns demana el Pla actualitzat o l’aprovació d’una pròrroga abans de desembre del 
2014. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Únic . Aprovar una pròrroga del Pla Local d’Igualtat d’Oportunitats 2008-2013 per poder seguir 
treballant de manera activa en el nou document.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 3 vots d’abstenció (ICV-EUiA). S’aprova per majoria 
absoluta.  
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Bé, hem accedit a la pròrroga d’aquest Pla mentre es 
prepara el nou Pla substitut. Encara que sobre el Pla anterior, en el qual nosaltres no vam 
participar, m’agradaria comentar que encara que hagi tingut punts d’aplicació interessants, gran 
part del contingut és una declaració d’intencions i en el qual pensem que es van gastar 
recursos i temps i que va ser limitat quant a l’aplicació. Si ho veuen vostès, veuran que 
extralimitem, des del meu parer, part de les competències municipals. Es planifiquen una sèrie 
de polítiques per les quals l’Ajuntament no té ni capacitat econòmica ni material ni entren en la 
seva essència com a Ajuntament del Masnou, ja que no oblidem que el Masnou té 21.500 
habitants. I un Pla com aquest, que me l’he llegit, i he vist totes les aplicacions, podria ser 
alguna cosa més pròpia d’un ajuntament tipus Barcelona, tipus Badalona, tipus Santa Coloma, 
grans ajuntaments.  
 
Pensem que és millor fer polítiques dins del nostre àmbit, assumibles, amb pressupostos 
econòmics suficients i deixar segons quins temes, per molt interessants i necessaris, ja que 
queden fora del nostre àmbit d’acció efectiva i que únicament serveixen per utilitzar recursos de 
forma eficient. Cada euro o cada minut del nostre temps ha d’estar degudament justificat i, en la 
meva opinió, l’anterior PLIO no s’ajusta, pels seus continguts, a aquesta premissa. Esperem 
que el proper sigui més realista i abordi de veritat temes que puguin interessar i que es puguin 
portar a terme i actuar efectivament. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Una rectificació, el Masnou té més de 21.500 habitants, estem ja quasi als 23, eh. Senyora 
Elena Crespo, endavant. 
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La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots i totes. Nosaltres ens hem abstingut, ens hem volgut 
abstenir per no entorpir la tramitació de la subvenció que la regidora, en Comissió Informativa, 
havia explicat que era necessària per tirar endavant el conveni que fa que el CIRD funcioni, 
però sí que és una abstenció crítica, perquè entenem que malgrat que sí que és cert que el 
model de Pla abasta molts eixos i moltes accions que potser són poc aplicables al Masnou, 
pensem que hi ha d’altres accions que sí, simplement afavorir la transversalitat entre serveis, 
potser podrien haver tingut compliment. Entenem el que ens va explicar la senyora 
Condeminas, que havien tingut un problema amb el personal tècnic de la casa que havia estat 
de baixa i no havia pogut fer el seguiment del Pla, però entenem que, amb una mica de 
creativitat i a més sabent que hi ha moltes entitats o algunes entitats que treballen 
conjuntament per l’elaboració i el compliment del Pla, doncs, s’haurien pogut trobar solucions 
més eficaces.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies. Senyora Neira. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Bé, a mi em sembla molt bé que es prenguin 
tot el temps que necessitin per fer un nou Pla Local d’Igualtat d’Oportunitats. Nosaltres som 
conscients que la Regidoria d’Igualtat té molt poc recursos humans, n’hi ha prou de ressaltar 
que només compta amb una tècnica a 25 hores, jornada que dedica quasi en la seva totalitat a 
la coordinació del Centre d’Informació de Recursos per a Dones. Ja sabem que compta amb 
l’ajut de la Diputació per a la redacció del nou PLIO que, d’altra manera, seria impossible que 
ho poguessin dur a terme. A més a més, el PLIO que vam aprovar al 2009, i que amb aquesta 
pròrroga es manté vigent, era molt ampli i molt ambiciós, afortunadament. De manera que s’han 
pogut dur a terme els aspectes més importants, com era precisament la creació del CIRD o el 
Pla d’intervenció en casos de violència de gènere i el circuït d’intervenció, però altres aspectes 
no s’han pogut desenvolupar. Bé, per falta de pressupost, o bé perquè les condicions internes 
de l’Ajuntament no ho feien possible. Per tant, jo li diria que em sembla molt bé que prorroguin 
l’actual PLIO, però decideixi, senyora Condeminas, quins programes del PLIO desenvoluparà 
en els pròxims mesos. I a tal efecte, li demano que faci un pla de treball que reculli quina línia o 
quins aspectes de l’actual PLIO poden desenvolupar i amb quins mitjans ho farà. Nosaltres, per 
la nostra banda, ja li avanço que el nostre Grup presentarem una esmena al pressupost per tal 
d’augmentar la partida de la seva regidoria i així assegurar que tingui els recursos necessaris 
que som conscients que no tenen. Moltes gràcies. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Bé, gràcies pel vot favorable. Contestant per ordre, senyor de las Heras, és clar, li ha 
d’interessar el tema, és evident. No li discutiré l’interès, interès nostre o d’aquest equip de 
Govern i d’altres partits polítics, n’hi ha molt. Per tant, entenc que vostès, doncs, l’interès el 
tinguin en altres punts. Si se l’ha llegit tot, que no sé si se l’ha llegit tot, hi ha moltíssims punts 
que sí que s’han complert. Estic d’acord amb la senyora Neira que els plans aquests han de ser 
ambiciosos, no els podem fer de mínims. Perquè, a més a més, són plans llargs. Evidentment, 
per això estan fent ara, a veure què s’ha complert, què no s’ha complert, actualitzar. És evident 
que la crisi econòmica, que va succeir al final d’aquest programa, no era previst, probablement, 
quan es va fer; però no passa res. Un ha de fer lectura, veure què s’ha fet bé, què s’ha fet 
malament o què es pot adequar a la situació econòmica actual. No considero per res que sigui 
un fracàs, l’anterior PLIO.  
 
Respecte al que m’ha comentat la senyora Crespo, no l’he acabat d’entendre gaire bé. La 
crítica per on anava. Després demanaré si me la pot ampliar. No és un tema que haguéssim 
pogut posar més creativitat o menys, és que s’ha de fer, s’ha d’acabar i no està acabat. I en 
aquest acabar, enllaço una miqueta amb el que em deies, Marta, perdona, el tema de 
programes, és algun que jo vaig dir a la Comissió Informativa. Vull que tingueu tots els grups 
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municipals i que tots pugueu presentar-hi les esmenes. Vull dir: creativitat, la que tinguem entre 
tots, de tots els que hi tinguin interès, evidentment, eh. Vull dir que no es tracta de fer volar 
coloms, sinó que s’ha de posar el pla actualitzat, però, evidentment, com a mínim il·lusió i 
ambició n’hi hem de tornar a posar. Perquè si no s’hagués posat ambició en l’anterior, no 
s’haguessin fet moltes de les coses que s’han fet. Gràcies. 
 
9. Aprovació de subvenció extraordinària a l’Instit ut Maremar 

 
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada d’Ensenyament, llegeix la 
proposta següent: 

 
“Vist l’informe del cap de l’Àrea de Comunitat i Persones i del tècnic d’Ensenyament de data 15 
d’octubre de 2014, en el qual es proposa la concessió d’una subvenció extraordinària a l’Institut 
Maremar per fomentar l’ús racional dels recursos, educar per a la conservació i reutilització del 
material escolar, i garantir a les famílies un estalvi econòmic important en els llibres de text i 
material curricular i de continguts digitals. 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar la concessió de la subvenció extraordinària a l’Institut Maremar per import de 
1.332,60 euros, a càrrec de la partida pressupostària 14.EN.32310.48001. 
 
Segon . Publicar l’atorgament de l’esmentada subvenció al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, 
d’acord amb el que determina l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Tercer . Notificar l’acord a l’Institut Maremar.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 12 vots a favor (CiU, ERC-AM, GIM i la 
regidora no adscrita) i 9 vots d’abstenció (PSC-PM, ICV-EUiA i PP). S’aprova per majoria 
absoluta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, la votació del nostre Grup ha estat d’abstenció perquè, a 
l’expedient corresponent, hi ha un informe molt categòric de la interventora municipal en el qual 
es ressalten les següents irregularitats: 
 
La primera és que l’informe sosté que no es pot tenir en compte, com a fonament de dret, la 
referència que fa l’informe tècnic que proposa la subvenció a les Bases reguladores de les 
subvencions que s’atorguen dins el programa de reutilització de llibres de text, ja que la 
subvenció directa es proposa, justament, perquè l’Institut Maremar va incomplir la base 1 de la 
convocatòria i, és per aquesta raó que en va quedar exclòs. 
 
La segona és que l’informe de la interventora municipal fa referència a l’article 28 de la Llei 
general de subvencions, article que tracta sobre les subvencions directes, i que, en el seu 
apartat 1, estableix que la resolució de concessions i, en el seu cas, els convenis amb els quals 
es canalitzin aquestes subvencions establiran les condicions i els compromisos aplicables. 
L’article 28 també disposa que els convenis són les eines habituals per canalitzar les 
subvencions nominatives. Doncs bé, segons l’informe de la Interventora, la proposta incompleix 
l’article 28, ja que ni s’estableix un conveni per a la canalització de la subvenció ni les bases del 
pressupost preveuen aquesta subvenció com a nominativa. 
 
La tercera irregularitat, segons l’informe de la interventora, es dóna pel fet que la proposta 
incompleix l’apartat 1 de l’article 11 de l’Ordenança general, aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 
mes de desembre de 2010, i que detalla les condicions per les quals les subvencions es puguin 



12 
 

atorgar directament, i ho incompleix perquè de la documentació que figura a l’expedient no es 
dedueix que es compleixi cap d’aquestes condicions. 
 
L’informe acaba dient que “Si és voluntat de l’Ajuntament atorgar una subvenció, encara que el 
beneficiari no compleixi amb les bases que la regulava, la sotasignada aconsella que, per raons 
d’eficàcia i eficiència, es consignin directament com a nominatives.” Aquestes hauran d’establir-
se en el marc d’un conveni, cosa que no passa amb la que es porta a aprovació. 
 
Per totes aquestes raons, la intervenció municipal informa desfavorablement la proposta de 
subvenció. 
 
En aquestes condicions, el nostre Grup, actuant amb la mateixa coherència que ha mantingut 
des del primer dia en què va tenir representació al consistori, no podia donar el seu vot 
favorable a una proposta que estava informada desfavorablement, i amb arguments clars i 
incontestables, per la interventora municipal. 
 
Ara bé, al mateix temps, el nostre Grup no volia ser un obstacle perquè l’Institut Maremar rebés 
uns diners, diners que ben segur necessita i molt, fonamentalment a causa de les retallades 
que l’actual Govern de la Generalitat està fent patir a les escoles públiques, i és per aquest raó 
que el nostre vot ha estat d’abstenció. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, a nosaltres ens sembla molt bé que es doni una subvenció per 
la reutilització de llibres, per això no hi hem votat en contra, però no podem donar suport a 
aquesta proposta perquè, tal com ho han fet, és administrativament incorrecte. Per dir-ho 
suaument.  
 
La subvenció que vostès volen aprovar se salta “a la torera” l’ordenança general de 
subvencions del nostre Ajuntament. No consten a l’expedient les condicions de justificació de la 
subvenció. Ja s’havia efectuat una convocatòria pública amb la mateixa finalitat i s’havia 
esgotat tot el crèdit pressupostari que hi havia consignat. Això és el que queda especificat en 
l’informe d’intervenció i són les raons per les quals se n’informa negativament. Però és que el 
que trobo més fort és que el mateix informe d’intervenció els dóna la solució per dur a terme 
aquesta subvenció. Diu, en el punt 5è: “si es voluntat d’aquest Ajuntament d’atorgar igualment 
una subvenció encara que el beneficiari no compleixi amb les bases de la regulació, s’aconsella 
que es consignin directament com a nominatives. Aquesta d’establir-se en el marc d’un 
conveni”. Per què no ho fan així? 
 
És evident que vostès fan cas omís d’aquesta proposta i tiren pel dret. És clar que vostès 
poden prescindir de l’informe d’Intervenció o de Secretaria, ja que no són vinculants, això ho 
poden fer, però a nosaltres ens sembla un error, i que poden i haurien d’esmenar. I, a més a 
més, els vull dir una cosa: és ben curiós que quan els interessa passen dels informes 
d’Intervenció i Secretaria, i quan els convé es parapeten en els mateixos informes per justificar 
les seves decisions polítiques. Home, potser que s’ho facin mirar, no? Res més. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí, molt breu, només. De la mateixa manera li contesto. Vostè em demanava que em saltés un 
informe i ara hem demana que no me’ls salti, és la mateixa situació, en tot cas. Només diré una 
cosa, la mateixa situació exacta es va reproduir al final del seu mandat amb una altra entitat i 
vostès van fer el mateix procediment exacte. El que passa és que, no sé per què, vostès tenien 
un informe favorable i nosaltres no el tenim. El mateix, però el procediment que és el que 
s’estava qüestionant, va ser idèntic, idèntic i si volen els el portaré el Ple que ve. Bona nit. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Jo penso que això és molt greu, el que acaba de dir, no pot... no ho crec. 
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El Sr. Pere Parés 
 
Un moment, un moment, digues... 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Per tant, demano que es faci aquest aclariment. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Jo volia intervenir justament perquè em semblava molt greu l’afirmació que havia fet la regidora, 
perquè estava posant en dubte el criteri objectiu de la intervenció municipal i crec que això és 
una acusació molt greu i que en aquest Ple és inadmissible. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Disculpa Màxim, perdona. Jo no... 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
No he acabat... 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Perdó. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Espera’t, espera’t, espera’t... 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
La mateixa interventora que tenim ara és la que teníem fa quatre anys i suposo que aplica el 
mateix criteri i amb la mateixa normativa fa quatre anys que ara. Nosaltres no ens hem queixat 
de l’informe de la interventora, ens hem queixat de l’actuació de la regidoria del Govern 
municipal.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Senyora Neira... Per al·lusions, volia parlar? 
 
La Sra. Marta Neira 
 
No, no... en la mateixa línia que s’acaba d’expressar el company Sr. Fàbregas, jo demano que 
la interventora pugui tenir l’oportunitat de fer l’aclariment. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Em reitero. No qüestiono l’informe de la interventora, estic dient. Vostès m’acusen d’un 
procediment i jo els dic: hem fet el mateix procediment, la diferència és que jo tinc un informe 
negatiu i en aquell moment no hi era. No estic qüestionant l’informe negatiu, perquè és clar, si 
jo dic que vostès ho van fer i jo no, vostè em dirà no, el meu informe era favorable. Per tant, no 
estic posant-me en contra d’aquest informe, estic aclarint la diferència, però el procediment del 
qual vostès em diuen que ho hem fet tan malament, jo els dic que és el mateix que vostès, 
exactament. 
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La Sra. interventora  
 
No, hi ha una gran diferència. No tenim ordenança, nosaltres de subvencions en aquella data, 
que era a finals de 2010, a part que jo portava molt poc temps aquí, no recordo com va quedar 
la partida, però ara efectivament s’ha esgotat. Però l’ordenança no estava aprovada, crec que 
l’ordenança general de subvencions s’ha aprovat al 2012, crec. I hi ha un punt molt clar, és 
l’argument pel qual ―no, no, jo sí que ho dic― hi ha una norma que no teníem, i això ho he 
expressat verbalment i no ho he posat per escrit, en els tècnics. Ho saben, que és aquest 
l’argument. Ara, de totes maneres, també em puc equivocar una vegada i després rectificar, al 
cap de quatre anys les coses a vegades es veuen diferents. Gràcies. 
 
10. Esmena de l’error material de la proposta de mo dificació de l’annex del conveni 
d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de sal ut pública entre l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i l’Ajuntament del Masnou 
 
El senyor Ferran Flo Torrell, regidor delegat de Salut Pública, llegeix la proposta següent: 
 
“Vist que el passat 16 d’octubre de 2014, es va aprovar al Ple ordinari la modificació de l’annex 
del Conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública entre l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament del Masnou, vigent fins al 31 de desembre de 2016. 
 
Atès que, revisada la proposta aprovada, s’ha detectat un error material en el punt tercer dels 
acords. 
 
Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions publiques i del procediment administratiu comú, assenyala que les 
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics, existents en els seus actes. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Únic. Rectificar  l’acord tercer de la proposta on diu: 
 

“Tercer. Publicar l’acord segon aprovat al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes.” 
 
Ha de dir: 
 

“Tercer. Publicar l’acord primer aprovat al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes.” 
 

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. 
 
11. Aprovació de l’actualització de preus del compt e d’explotació de l’any 2014 de la 
concessió del servei de transport públic urbà 
 
El senyor Joaquim Fàbregas Sagué, regidor delegat de Mobilitat, llegeix la proposta següent: 
 
“Vista la modificació del contracte relatiu a la concessió del servei de transport urbà amb 
l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en data 20 
de desembre de 2007, en l’apartat vint-i-tresè de la qual es preveu l’actualització de preus del 
servei. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Mobilitat amb data 9 de juliol de 2014, en el qual es posa 
de manifest en síntesi el següent: 
 
- El compte d’explotació previst per a l’exercici 2014 i la previsió del balanç econòmic relatiu a 

la proposta d’actualització de preus del compte d’explotació segons l’IPC corresponent.  
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Atès que, d’acord amb allò que disposen els articles 101 i 163 del Reial decret legislatiu 2/2000, 
de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, es permet a l’Administració la introducció de modificacions en el contracte per motius 
d’interès públic que siguin degudes a noves necessitats o a causa imprevista, sempre que es 
justifiqui a l’expedient. 
 
Vista la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona amb data 
13 d’octubre de 2014, que estima el recurs ordinari número 350/2013B, interposat per la 
mercantil Transports Urbans del Masnou, SL contra el Decret de l’Alcaldia de data 12 d’agost 
de 2013 pel qual es va desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de data 20 de juny de 2013, ratificat per acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 
de setembre de 2013, en virtut del qual es van aprovar els comptes d’explotació del contracte 
de concessió del servei públic de transport urbà del municipi corresponents als anys 2012 i 
2013 i les regularitzacions dels comptes d’explotació corresponents als anys 2009 a 2013. 
 
Vist que en data 24 d’octubre de 2014 s’adoptà el Decret d’interposició del recurs d’apel·lació 
contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el 
procediment ordinari número 350/2013-B, sol·licitar assistència jurídica a la Diputació de 
Barcelona i conferir la representació de l'Ajuntament, en el referit recurs, al procurador dels 
Tribunals Sr. HHHHH. 
 
D’acord amb tot l’exposat i de conformitat amb el que preveuen els preceptes anteriorment 
esmentats i en l’exercici de les competències conferides per l’article 52 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, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar el compte d’explotació corresponent a l’any 2014 amb un preu per quilòmetre 
útil de 4,06.  
 
Segon . Notificar el present acord a l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM i ICV-EUiA) i 4 vots d’abstenció (PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per majoria 
absoluta.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, una mica els arguments eren els mateixos que vam 
demanar en el Ple passat, en què vam reiterar, en relació amb el fet de deixar sobre la taula 
aquest mateix punt de l’ordre del dia. Entenem que no queda resolt el veritable problema per 
part de l’Ajuntament. Bé, doncs, es fa aquí l’aprovació de l’actualització de costos, però per part 
del concessionari segueix insistint que la concessió és deficitària, que hi ha un desequilibri 
financer que s’hauria d’adequar i de regularitzar. Tenim la sentència que, de moment, anul·la 
aquell procediment de revisió que vam realitzar en el seu moment i em sembla que això és com 
una fugida endavant, no. En comptes d’asseure’s amb el concessionari les vegades que facin 
falta per mirar d’arribar a un acord que pugui ser, doncs, interessant per les dues parts, sobretot 
pel ciutadà. Perquè el servei es continuï prestant amb la total normalitat i garantia de 
funcionament que tothom voldria, sembla que l’Ajuntament no té gaires intencions o no té gaire 
intenció de seguir parlant amb aquest concessionari i va fent, no. Ha decidit, doncs, un criteri 
jurídic, entenc jo, doncs, recórrer la sentència desfavorable en primera instància. Insisteix a 
aprovar una actualització de costos que el concessionari considera equivocats i no estaria de 
més destinar més recursos personals a reunir-se amb el concessionari, a mirar si realment 
tenen raó, els números d’una part o d’una altra i quan estigués tot resolt, doncs, venir aquí i 
presentar el que fos. L’actualització de costos amb el que fos, si fos necessari o no fos 
necessari mantenir el recurs de segona instància. Bé, caldria parlar una mica més amb el 
concessionari per garantir el servei i no anar tant per la via directa. Gràcies. 
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El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies. Només per fer un breu apunt. Amb el concessionari, al llarg d’aquest mandat, no 
només jo, sinó també el senyor alcalde, ens hi hem reunit, no sé, però moltes vegades, jo diria. 
Potser ha estat amb l’empresa que més vegades m’he reunit, tant pel que fa a l’àmbit de 
Promoció Econòmica com de Mobilitat. Tot i així, vam fer saber a la Comissió Informativa que 
estàvem fent un requeriment a l’operador per tal que portés documentació que justifiqués les 
despeses en dos conceptes: amb el tema de combustible, que és un on hi ha una diferència 
entre el que preveu el compte d’explotació i el que ell diu que gasta de combustible, i una altra 
era amb el tema de despeses de personal, que ell també estipula que hi ha una diferència. 
Quan aporti aquesta documentació l’analitzarem i, si convé, potser hem d’aplicar alguna 
mesura. En tot cas, aquí el que estem fent és agafar el compte d’explotació que es va aprovar 
l’any passat, el del 2013, i l’utilitzem d’acord amb el que diu el contracte, que és bàsicament 
l’IPC, pel que fa als costos de personal aplicant el conveni del sector de la conducció, i pel que 
fa al carburant, aplicant l’increment que estipula el Ministeri que hi ha hagut durant l’últim 
exercici. El que estem fent és això.  
 
Una altra cosa és la sentència que hi ha hagut, no? Que vostè n’ha fet referència, aquí l’any 
passat vam aprovar dos compte d’explotació, el 2012 i el 2013, es va aprovar una 
regularització. Contra aquesta regulació es va presentar recurs per part de l’operador i, al final, 
hi ha hagut una sentència que, si bé és cert que dóna la raó en el seu fallo, dóna la raó a 
l’operador i, per tant, estipula, deixa sense efecte els acords presos en aquell Ple. També és 
cert que la part immediatament anterior al fallo, doncs, estipula que queda demostrat que 
l’Ajuntament durant anys ha fet un major ingrés en l’operador, perquè hi ha hagut un error en el 
càlcul i, és clar, d’acord amb això, un cop parlat amb els serveis jurídics de l’Ajuntament, els 
serveis d’intervenció, el suport jurídic que hem tingut extern, tothom ha convingut que aquí no hi 
havia un altre camí que seguir, que és presentar el recurs d’apel·lació, perquè la sentència, a 
més, no només anul·lava el fet del possible rescabalament d’aquest major ingrés, sinó que 
també anul·lava els comptes d’explotació de 2012 i del 2013. Amb la qual cosa, era una 
sentència o és una sentència molt contradictòria, perquè per una banda està dient que 
l’Ajuntament està pagant de més, ho diu en els preàmbuls, però per una altra anul·la l’acord de 
Ple que aprovava el compte d’explotació de 2012 i 2013 i on posàvem solució a aquest major 
ingrés que rebia l’operador. Per tant, hem presentat recurs, això vol dir que els acords de Ple 
que es van prendre el 2013 es poden seguir aplicant, i és el que farem. I quan hi hagi sentència 
veurem quina sentència hi ha. 
 
Prèvia sol·licitud a la presidència, sent les 20.50 hores, s’absenta de la Sala de Plens la 
senyora Noemí Condeminas Riembau. 
 
12. Donar compte de l’informe d’Intervenció d’avalu ació de compliment d’objectius de la 
LO 2/2012 respecte al seguiment del tercer trimestr e del pressupost 2014 amb motiu de 
la seva remissió al Ministeri d’Hisenda 
 
“Primer . Donar compte de l’informe d’Intervenció número 65/2014 d’avaluació de compliment 
d’objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del tercer trimestre del pressupost 2014 amb 
motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda, elaborat el dia 30 d’octubre de 2014.” 
 
Els assistents en resten assabentats. 
 
13. Informe corresponent al tercer trimestre de l’a ny 2014 sobre compliment dels 
terminis de pagament de les obligacions pendents, e mès conforme a allò establert per 
l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol 
 
El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:  
 
“Informe del tercer trimestre de 2014 sobre complim ent de terminis de pagament 
d’obligacions pendents  
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De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà d'emetre un informe sobre el 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que inclourà necessàriament el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, per la qual 
cosa s’inclou l’annex següent: 
 
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre el compliment dels terminis, un resum del nombre i la 
quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, la relació de factures 
que consten al registre de factures des de fa més de tres mesos sense que hi hagi hagut 
reconeixement de l’obligació, així com la mateixa relació agrupada per estat de tramitació del 
tercer trimestre de 2014. 
 
D’acord amb allò establert per l’article 216.4 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, redactat 
d’acord amb la modificació introduïda pel número 1 de la disposició addicional setena de la Llei 
11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul al creixement i de la 
creació d’ocupació, que estableix que “l’administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins 
dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents 
que acreditin la conformitat...”, les dades del present informe de morositat s’han calculat tenint 
en compte com a data de referència de càlcul la data d’aprovació de les factures. 
 
Normativa aplicable: 
  
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.  
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es 
regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el valor afegit.”  
 
Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que se celebri.” 
 
Els assistents en resten assabentats. 
 
14. Control dels òrgans de Govern municipals  

a) Resposta de l'Equip de Govern als suggeriments i  les preguntes de la sessió 
anterior. 

 
No n’hi ha hagut.  
 

b) Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de G overn. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Res, un parell de qüestions. La primera fa referència al Pla Especial 
del Port del Masnou, poc conegut i no penjat al web municipal, però bé, vigent encara. Els 
voldria preguntar si políticament consideren que el Pla Especial del Port del Masnou, que entre 
altres coses regula com s’han d’autoritzar determinades activitats que es puguin desenvolupar 
en els locals i preveu certes limitacions quant a la possibilitat d’utilització dels locals, és 
políticament vigent per a aquest Equip de Govern, és a dir, ja no dic si jurídicament és encara 
viable o és possibilista en funció de les últimes lleis dictades per liberalització dels sectors i que 
han anat derogant totes aquelles normatives que posaven traves o limitaven determinades 
activitats i, a més, jurídicament no els ho pregunto ―que no estaria malament que preguntessin 
si jurídicament encara és aplicable―, sinó si políticament estan d’acord amb alguns dels 
continguts del Pla especial del sistema portuari.  
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I ho dic perquè hi ha certes limitacions, algunes de les quals ens afecten i molt, com per 
exemple, les limitacions d’activitats que hi ha a la plaça Europa. Perquè nosaltres tenim un local 
allà, que hem intentat, doncs, llogar en dues ocasions, i no ha estat possible. I, ves per on, no 
sigui que la limitació per a determinada activitat, per desenvolupar determinades activitats en 
aquell local nostre no sigui la causa que hagi estat impossible llogar-lo, no. Ara, la veritat és 
que queda molt poc temps perquè s’acabi la concessió, però si algun profit li podríem treure, és 
clar que amb les limitacions que preveu aquest Pla Especial del sistema portuari, doncs, ho 
veig difícil. Per tant, no sé... doncs un pronunciament polític, jo no sé si del regidor 
corresponent de l’àrea, si del mateix alcalde, si considera que amb les circumstàncies 
econòmiques actuals el Pla Especial és vigent encara i políticament acceptable, i si considera 
que s’ha de modificar, doncs li avanço que aquest Grup Municipal també ho considera i que, 
per tant, no estaria de més que ens poséssim a treballar perquè entenem que, a dia d’avui, les 
limitacions o algunes o la majoria de les quals, potser no totes eh, perquè algunes poden estar 
justificades per raons de seguretat, per altra tipus de raons que crec que s’haurien de mantenir, 
però hi ha algunes de les limitacions que entenc que és millor que no es mantinguin.  
 
I, per altra banda, en relació amb l’impost, la coneguda plusvàlua municipal, com que 
comencen no és gaire, però comencen a haver-hi una mica de sentències que consideren que 
si realment... o sigui, nosaltres, l’Ajuntament i tots els ajuntaments apliquem la plusvàlua hi hagi 
o no hi hagi hagut increment del valor del terreny, apliquem els coeficients i sempre surt a 
pagar. Però comença a haver-hi determinades sentències que diuen que realment, si no s’ha 
produït increment del valor patrimonial d’aquell bé des de la data de la compra a la data de la 
venda, es posa en dubte que es pugui, doncs, aplicar aquella plusvàlua o que el resultat de la 
plusvàlua sigui a pagar. Per tant, ens agradaria saber si hem tingut algun cas d’algun 
contribuent que hagi reclamat per aquest concepte o no. Si ho tenim en compte la nova... bé, 
no diria línia jurisdisprudencial, però bé, aquest petit camí que ha obert ara la justícia anul·lant 
algunes de les liquidacions i si també políticament estaríem interessats a saber si... quin és el 
criteri d’aquest equip de Govern, si seguir mantenint i aplicant plusvàlua hi hagi o no hi hagi 
hagut increment o si, al contrari, es veuria amb cor de revisar aquest impost? Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Gràcies, alcalde. Jo tinc un parell de qüestions. La primera és un clàssic, voldria preguntar per 
saber com està l’estat del nostre patrimoni i, en concret, els pisos del mercat. Són pisos sobre 
els quals estic preguntant, jo crec que des que vaig començar com a regidor, i ja no queden 
gaires plens. Ja no sé si acabaré també a l’últim Ple d’aquest mandat amb la mateixa pregunta, 
com estan els nostres pisos? S’han venut? No s’han venut? S’hi ha posat preu? No s’hi ha 
posat preu? Quina gestió estem fent del nostre patrimoni, un patrimoni que hauríem d’haver 
realitzat fa molt de temps i que encara tenim com a estoc municipal, en perjudici de la nostra 
tresoreria.  
 
Després, volia fer una segona pregunta. No sé si preguntar-ho o observar-ho. Em refereixo a la 
campanya que es va fer al Masnou, en concret el 9N, és clar, jo no sé si el Sr. alcalde va 
autoritzar a l’ANC, promotora de la campanya, si li va autoritzar espais públics? Quins espais? 
Quina freqüència? Si la va autoritzar a que utilitzessin els nostres senyal de trànsit per posar 
paperines de color groc? Els nostres arbres?, etc. Si no ho va autoritzar, li hauria de preguntar 
per què ho va tolerar.  
 
Jo crec que no hi ha autorització, llavors m’agradaria que em respongués. Primer, si ho va 
autoritzar i de quina forma i quins espais se li van donar? Perquè jo, que recordi, quan nosaltres 
fem campanyes legals pels partits polítics, tenim un ordre escrupolós, tenim uns sortejos, tenim 
uns espais dedicats especialment, etc. 
 
Aquí hi ha hagut un abús, un abús i una invasió indecent de l’espai públic, i jo penso que això 
ha estat tolerat d’una forma mirant cap a l’altra banda per part d’aquest Ajuntament, i penso que 
d’aquesta forma el que estan fent és obrint la porta dels trons.  
 
El poble, l’altra dia, comentava, i enllaço amb això, que ho trobo bastant brut. O sigui, sembla 
que hi ha una deixadesa, no per part dels serveis de neteja sinó per part de la gent incívica, és 
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a dir, tu pots netejar molt però com tinguis més incívics que et vinguin, que et pintin les parets, 
que t’embrutin el terra, és més complicat de controlar. Bé, doncs aquest poble, penso que està 
degradat i la campanya aquesta del 9N que vam tenir aquí al municipi, penso que va degradar 
d’una forma important el poble, independentment de les ideologies, el que volguessin, és una 
cosa que no s’havia vist mai aquí al Masnou i penso que la seva tolerància va ser un greu error 
per part de vostès. Gràcies. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Jo volia preguntar-li, m’agradaria conèixer i que em posés per escrit, quins són els criteris 
imprescindibles perquè un ciutadà del Masnou que es trobi en situació de risc social, doncs, 
rebi un informe favorable per part dels nostres professionals dels serveis socials per optar a 
una renda mínima d’inserció, popularment coneguda PIRMI? Quins d’aquests criteris depenen 
de la Generalitat? I quins, doncs, van a criteri del o de la professional de serveis socials? 
 
També volia preguntar-li que, bé, ja havíem rebut informacions sobre desnonaments, sabíem 
que hi hagut alguna actuació de desnonament al Masnou en les últimes setmanes i volia 
preguntar-li si en tenia coneixement? De quantes persones estàvem parlant? Si hi havia algun 
menor? I, sobretot, si Serveis Socials havia actuat amb alguna mena de protocol d’atenció 
específica per a aquests casos, que cobrís necessitats de les persones que s’han pogut quedar 
al carrer.  
 
Al Sr. Garcia, li volia preguntar quin és el motiu de la suspensió de les llicències als clubs 
cannabics i què pensa fer amb les entitats que han fet la tramitació abans de l’acord de la Junta 
de Govern del 23 d’octubre. 
 
Al Sr. Fàbregas, volia preguntar-li quin és el motiu per la manca de solucions que hi ha en 
matèria de mobilitat per als veïns del carrer Maristany i Noms. Si no vaig errada, una 
representació de veïns d’aquest carrer, del carrer Maristany i Noms, es van adreçar a vostè i a 
la tècnica del servei, explicant de manera extensiva i molt complerta quina era la problemàtica 
respecte al flux de trànsit dels vehicles per aquella cantonada i també els problemes de 
seguretat que suposava per al vianant, per l’estretament de les voreres en aquell tram de 
carrer. Des de llavors, sabem que s’ha intentat posar en contacte amb la Regidoria sense 
massa èxit i, de fet, fa molt poquet, han tornat a entrar una instància amb registre 2014/009223 
on li demanen a vostè, doncs, que es posicioni i que doni resposta a tot allò que els van 
exposar en aquest informe.  
 
I, finalment, a la Sra. Folch, volia dir-li que suposo que sap que avui és el dia mundial dels 
infants i que m’agradaria saber quina és la programació pensada des de la Regidoria d’Infància 
per commemorar l’efemèride. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
D’acord, a la Sra. Condeminas ja li farem arribar les preguntes. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Gràcies. Volia fer una pregunta potser retòrica... al senyor alcalde, si vol és igual... Quina 
campanya electoral es va fer el 9 de novembre, perquè, que nosaltres sapiguem, no va haver-hi 
cap campanya electoral el 9 de novembre i, per tant, no hi havia cap normativa específica al 
voltant del 9 de novembre, sinó que es va fer una consulta d’opinió pública. I ja que es qualifica 
i es pregunta la campanya pública que es va fer... faig una altra pregunta... Quin és l’estat de 
l’espai públic després de la data del 9 de novembre, especialment pel que respecta a la 
campanya sobre la consulta de l’opinió pública organitzada per la campanya unitària Ara és 
l’hora de l’ANC i Òmnium Cultural? 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Després faré una reflexió sobre això, gràcies Sr. Serra. Sr. Màxim Fàbregas. 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies. Atès que no hem rebut resposta a algunes de les preguntes que vaig formular en el 
passat Ple del mes d’octubre, em veig obligat a reiterar-les aquest mes, insistint, a més a més, 
a demanar a l’alcalde que ja no és ni la primera i sé que no serà l’última vegada que li demano 
que doni instruccions perquè es compleixi el ROM.  
 
La primera diu, en el Ple del mes passat, i per tercera vegada, vàrem insistir a demanar al 
Govern una relació detallada de les actuacions que havia realitzat per al compliment de la 
moció, per garantir el compliment de les normatives vigents dels locals de lliure concurrència 
del Masnou i, especialment, per aquelles que haguessin estat relacionades amb l’activitat que 
es desenvolupa al c, Santiago Rusiñol, 8.  
 
Fa pocs dies, el regidor responsable em va fer saber que s’endarreriria en la resposta per la 
seva complexitat. Li vaig dir que acceptava aquest endarreriment per un temps limitat. Però hi 
ha una part de la pregunta que entenc que es pot respondre fàcilment, sense esperar a revisar 
les actuacions que ha fet el consistori en compliment d’aquesta moció, i és la que deia: “Per 
últim, i a la vista de la darrera informació relativa a les obres d’adequació del local, preguntem 
al Govern si l’actual normativa urbanística municipal permet que, en el local de Santiago 
Rusiñol, 8, es pugui desenvolupar l’activitat de centre de culte”. Aquesta pregunta crec que és 
de resposta fàcil perquè és Sí o NO, i entenc que no cal endarrerir-se en la resposta i, fins i tot, 
es podria donar resposta en aquest mateix plenari. 
 
La següent tampoc ha estat contestada i deia: “demanem al Govern una relació de les reserves 
d’aparcament a la via pública per a persones amb mobilitat reduïda, i una còpia de les 
disposicions i els criteris que s’utilitzen per acordar aquestes reserves, així com un informe de 
les actuacions que fa el Govern per comprovar periòdicament que les condicions que van 
justificar la concessió es mantenen”. 
 
I una altra, que tampoc s’ha contestat, aquesta entenc que segurament ha de correspondre a 
l’alcaldia. En el Ple del mes de juny vàrem demanar a l’alcalde que sol·licités un informe als 
serveis jurídics municipals en el qual s’analitzés quina hauria d’haver estat l’actuació dels 
regidors/es socis/es del Club Nàutic en aquell debat i votació, així com de la possible il·legalitat 
que s’hauria produït si, per la seva condició d’associats del Club Nàutic, s’haguessin hagut 
d’abstenir en el debat i votació d’aquest punt de l’ordre del dia. També demanàvem que, si de 
l’informe es deduís que s’havia comès alguna il·legalitat, l’informe aportés les possibles 
solucions al problema que es plantejaria.  
 
En el Ple del mes de setembre, i atès que la resposta a la pregunta efectuada el mes de juny 
no va arribar amb temps suficient com perquè el nostre Grup pogués repreguntar el mes de 
juliol, vàrem tornar a insistir en aquest tema, manifestant el següent:  
 
“L’informe que se’ns ha facilitat recull que, entre els motius d’abstenció hi ha el de ‘tenir interès 
personal en l’assumpte de què es tracti’”.  
 
Per al nostre Grup, tot i que podem estar equivocats, ser soci d’una entitat comporta tenir 
interès personal en tots els assumptes que s’hi relacionen i, per tant, creiem que si algun 
regidor/a d’aquest Ajuntament fos soci del Club Nàutic, en aplicació de l’article 28 de la Llei 
30/1992 s’hauria d’haver abstingut en la votació de la modificació puntual del Pla General de 
delimitació de la zona portuària. Per això, demanem que l’informe redactat per la Secretaria 
General, en data 4 de juliol, es completi en el sentit d’aclarir si, com nosaltres creiem, ser soci 
d’una entitat comporta tenir interès personal en els assumptes que s’hi relacionen i, si fos així, 
aclareixi si, en el cas que algun regidor/a d’aquest Ajuntament fos soci del Club Nàutic, en 
aplicació de l’article 28 de la Llei 30/1992, s’hauria d’haver abstingut en la votació esmentada.” 
 
Doncs bé, a data d’avui encara no hem rebut resposta a la nostra demanda, per la qual cosa 
insistim a demanar que l’informe redactat per la Secretaria General es completi en el sentit 
abans esmentat.  
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Ara, ja són preguntes noves. El Ple del mes passat vàrem demanar al Govern que, en previsió 
dels problemes que l’estat de la riera d’Alella pogués provocar en cas de fortes pluges, en 
reclamés la neteja. Avui preguntem al Govern si ha fet la reclamació demanada i, en cas 
afirmatiu, li demanem que ens faci arribar còpia de l’escrit de reclamació i de la resposta 
rebuda. 
 
Hem rebut queixes de veïns de diferents sectors del municipi per l’estat en què, amb massa 
freqüència, es troben les àrees de recollida selectiva, així com de l’actuació de l’empresa 
s’encarrega de la recollida. En els darrers mesos, és habitual veure com, al voltant dels 
contenidors desbordats ―en tenim fotografies― s’acumulen plàstics, vidres i paper que 
embruten els nostres carrers i dificulten el pas dels vianants. Al mateix temps, se’ns ha informat 
que en la major part dels casos, quan els treballadors de l’empresa encarregada de la recollida 
procedeixen a buidar els contenidors, en lloc de recollir els residus i dipositar-los en el camió, 
acostumen a dipositar-los en els contenidors de rebuig.  
 
Aquesta situació fa que molts dels veïns i veïnes del Masnou es qüestionin si val la pena 
l’esforç que fan per reciclar i, a la vegada, causa un important perjudici a l’Ajuntament, ja que 
deixa d’ingressar diners pels residus que no es reciclen i, a més, ha de pagar més per aquells 
que, de manera impròpia, es dipositen als contenidors de rebuig. És per això que preguntem al 
Govern si té coneixement d’aquesta situació; si ha rebut queixes dels veïns i veïnes en aquest 
sentit; si s’ha dirigit per escrit al Consell Comarcal denunciant aquesta actuació i, en el cas que 
ho hagi fet, si ha rebut resposta. I demanem al Govern que, tan si ho ha fet com si no, s’adreci 
per escrit al Consell Comarcal informant-lo d’aquesta situació i advertint-lo que, si no soluciona 
aquest problema, adoptaria les accions legals corresponents. També demanem al Govern que, 
com a mesura de pressió, estudiï la possibilitat de retenir els pagaments que s’han de fer al 
Consell Comarcal per la recollida. 
  
I l’última, diu el següent. En el Ple del mes de setembre, vàrem preguntar al Govern per les 
activitats que es podien desenvolupar al SOCNUM a l’empara del tipus de llicència que tenia 
concedida: “activitats com a societat cultural i recreativa”, així com si algunes de les activitats 
que s’hi desenvolupen, i que han estat denunciades davant l’Ajuntament per veïns del municipi, 
eren compatibles amb la llicència esmentada. En la seva resposta, el Govern ens va dir que, en 
data 18 de setembre, la JGL havia acordat sol·licitar suport tècnic a la Diputació de Barcelona 
per a la realització de l’actuació “Redacció d’informes i assistència jurídica i tècnica sobre les 
activitats que inclou una llicència de centre cultural i recreatiu concedida l’any 1983”. Atès que 
han passat més de dos mesos des de l’acord de la JGL preguntem al Govern en quin estat es 
troba la sol·licitud i quan es pensa que finalitzaran els treballs corresponents a l’assistència 
demanada. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, Sr. alcalde. Bona nit. El proper 28 de novembre tindrà lloc la nit de l’esport. 
L’anterior va ser la nit de l’esport de l’any 2013 i, en canvi, aquest any, segons consta a la 
invitació que el Govern ens ha fet arribar i ha fet arribar arreu del municipi, és la segona nit de 
l’esport. És clar, jo no sé com compten vostès, però, que jo recordi, de nits de l’esport n’hi ha 
hagut algunes, poques. Jo, fins i tot m’atreviria a preguntar-li al Sr. Avilés, perquè com a mínim 
en recordo una que es va fer a Titus, que va anar molt bé, va ser molt interessant. En tot cas, 
aquesta no és la segona nit de l’esport. Això, senyors del Govern, hi ha hagut, abans que 
entressin vostès, n’hi van haver d’altres. Jo crec que valdria la pena que no se n’oblidessin, 
doncs hi ha hagut vida també abans, no? Que tinguin una mica més de cura a l’hora de posar 
el nom a les coses.  
 
I parlant de noms, vull felicitar el Govern per la iniciativa que de fer un canal de televisió propi, 
ni que fos per un sol dia, però és clar, batejar-ho com a canal nou no em sembla gaire encertat, 
veient els antecedents, no. Que el canal televisió del Masnou es digui canal nou, doncs no ho 
trobo correcte. En tot cas, nosaltres el que sí que voldríem és saber si això ha tingut cap cost; 
però, sobretot, voldríem saber si es podrà repetir, però, ja que la iniciativa, la trobem molt 
encertada.  
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El que nosaltres sí que hem trobat és que a la pàgina web de l’Ajuntament hi surten els vídeos 
de les diferents entrevistes que es van fer, no. Es van fer entrevistes, doncs, a la regidora 
Noemí Condeminas ―que malauradament ha hagut de marxar―, es van fer entrevistes al 
senyor alcalde, es va fer entrevista al senyor Oliveras, és clar, però no hi hem pogut accedir 
perquè quan cíliques surt un missatge que diu que aquest vídeo és privat. Això priva a 
masnovins i masnovines de veure, doncs, no només aquestes entrevistes, sinó la reacció, per 
exemple, del senyor Oliveras donant els resultats, no. Emocionat, m’imagino que es devia 
emocionar; llavors, més que res a veure si és possible tenir aquesta possibilitat, no, d’accedir 
als vídeos.  
 
I, després, un suggeriment, senyor Oliveras, com a tema de participació, no. És clar, jo crec 
que no hagués estat de més, en nom de la pluralitat, convidar regidors d’altres opcions 
polítiques o d’altres referències a dir-hi la seva. És clar, la conclusió a la qual arribem nosaltres 
és que tenim una Regidoria de Participació perquè només hi participin ells, llavors clar, jo crec 
que és un tema a corregir, eh. Prengui nota. Gràcies. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Jo només volia demanar una cosa, que ja se m’ha avançat el company Màxim, que era 
informació sobre la informació que l’Ajuntament ha demanat a la Diputació sobre la llicència de 
SOCNUM que també..., però bé ja s’ha formulat. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Se’ns ha atorgat la subvenció, però l’informe redactat encara no ha arribat, perquè, com sabeu, 
hem demanat, doncs, clarificar sobre la llicència que hi havia, a veure quin abast té, i de 
seguida que el tinguem, sense cap inconvenient, us ho comunicarem i us ho posarem també al 
vostre abast. 
 
El Sr. Jordi Matas  
 
Al senyor Màxim, el que he sentit de la recollida selectiva. És cert que des de feia unes 
setmanes havíem detectat una anomalia en el servei de recollida del Consell Comarcal. Aquest 
fet va suposar els contactes amb el tècnic d’empresa que realitza aquest servei fins al punt 
també de demanar-les diverses vegades i insistir en el tema que hi havia bastants problemes. 
Aquesta mateixa setmana em vaig posar en contacte amb el conseller que porta el tema. És a 
dir, dilluns si no recordo malament, el qual desconeixia que l’empresa estava fent una 
reorganització del servei. Per tant, ni el comarcal ni l’Ajuntament ens havien notificat canvi, i 
amb això ara estem. Ells diuen que ja ho han solucionat, han reajustat el servei, fet que ha 
provocat uns greus perjudicis, en aquest sentit, d’imatge; però, bé, esperem que ara ja... sí, és 
clar, el que hi hagi en aquest sentit, hi hagi imatges. La meva indignació va ser això, que no 
sabíem res ni el comarcal sabia res que hi havia aquest canvi de les freqüències i, per tant, ara 
estem pendents de com evoluciona el tema. Teòricament, ja està restablert tot el servei i això 
ho ha fet la mateixa empresa. 
 
Al senyor Suñé, ja li respondré. Jo crec que el cartell està bé, és la invitació, no? Que ha sortit. 
Perquè el cartell i tota la resta està bé, la web està bé, és la invitació que, doncs, bé... algun... 
jo li demano disculpes perquè és cert que hi va haver, molts anys anteriors, hi van haver les nits 
de l’esport i l’any passat també. En cap moment es va referir a la primera nit de l’esport, ha 
estat un error involuntari, sincerament, amb aquest tema, perquè el cartell, ja dic, està perfecte. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, per donar resposta a les preguntes que ha formulat la senyora Elena Crespo, respecte a les 
associacions cannàbiques. Preguntava, d’una banda, quin ha estat el motiu pel qual s’ha fet la 
suspensió de llicències. Jo em remeto al que consta en l’acta de la Junta de Govern del 23 
d’octubre, que és el moment en què es va fer la suspensió de llicències i pràcticament em 
podria reduir a tres punts que motiven aquesta suspensió. La primera és la proliferació que es 
pot donar en el municipi de clubs d’associacions de cànnabis o altres activitats similars. El 
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segon punt seria la seva manca de regulació tant en l’àmbit municipal com autonòmic i, 
finalment, les possibles afectacions que aquestes activitats poden produir en aquelles zones en 
les quals sigui admès aquest ús. Aquests serien els motius que han provocat la suspensió de 
llicències. Respecte, deia vostè, què pensa fer amb les associacions que havien iniciat la 
tramitació? Doncs, penso fer, ni més ni menys, allò que estableix la llei d’urbanisme en el 
Decret llei 1/2010 de 3 d’agost, així com el que estableix el Reglament de la Llei d’urbanisme 
segons el Decret 305/2006, que estableix, doncs, quin procediment s’ha de fer i quines 
afectacions té la suspensió de llicències. Per tant, en aquelles associacions que hagin iniciat les 
tramitacions i es puguin haver vist afectades per aquesta suspensió de llicències, doncs, els 
serà d’aplicació el que estableix tant aquesta Llei com el seu reglament, res més. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Tres respostes ràpides, independentment senyora Crespo, que li faig arribar a la senyora 
Condeminas. Amb el tema dels desnonaments, un dels principals problemes és que ens estem 
movent amb unes comunicacions del jutjat gairebé o del dia abans o del mateix dia. Hi ha la 
intenció de subscriure un protocol amb els partits judicials, Consell Comarcal i ajuntaments per 
tenir un avís de quan es produirà, és a dir, de saber quan el jutjat està a punt de notificar, de 
saber-ho uns dies abans.  
 
Les que hi ha hagut darrerament, pel que jo conec, si no estic equivocat, en la majoria de 
casos, doncs, alguns d’ells eren Serveis Socials, ja no és que en tenia coneixement, però 
coneixia la situació i s’ha pogut, doncs, solucionar. En tots aquests casos, quan s’ha produït el 
fet de l’acompanyament del secretari judicial a l’habitatge, gairebé en tots els casos que jo 
conec, aquests darrers, ja no hi havia, ja no hi era, és a dir, no hi havia ningú i hem tingut poc 
marge, però com que eren problemes que ja s’estaven treballant, doncs, creiem que els hem 
solucionat.  
 
La llàstima és que quan es produeix un fet com aquest, ho coneixem gairebé el dia abans, per 
tant seria bo poder augmentar aquest coneixement per poder actuar amb més celeritat i amb 
més oportunitat. Us donarem dades.  
 
Una altra qüestió, pisos del Mercat Vell. Sembla que hi ha hagut alguna sentència més que en 
prohibeix la comercialització, i a aquests efectes hem demanat al senyor XXXXX que ens faci, 
doncs, un informe de quines conseqüències, informe que quan el tinguem també el posarem a 
l’abast de tots vostès. Perquè, més que tot, perquè és l’advocat que ha seguit, doncs, tots els 
contenciosos que hi ha hagut sobre aquest particular. I, per saber quina part es pot 
comercialitzar, quina no, per tenir una interpretació més correcte. De seguida que tinguem 
aquest informe també us el farem arribar. 
 
Quant al 9N, home, agafo una mica la reflexió que ha fet el senyor Serra, és a dir, no hi ha 
hagut una campanya electoral; per tant, doncs, si les entitats, ―no hi ha hagut una campanya 
electoral perquè no hi ha hagut un procés electoral―, per tant les entitats que han fet ús 
d’espai municipal és en funció de la seva finalitat social; per tant, doncs, qualsevol entitat d’aquí 
el Masnou pot demanar-ne l’ús doncs, per fer, doncs, els... el que la seva finalitat social fa, no? 
Per tant, doncs, evidentment hem donat autorització.  
 
Quant al que s’ha fet al carrer, home, jo no tinc la sensació que s’hagi produït un impacte que 
hagi posat en perill la seguretat de la gent i que no hagi posat en perill res de tot això. Tot al 
contrari, el dia 10 ja no hi havia absolutament res al carrer i, per tant, estem contents que hagin 
netejat, ho hagin enretirat tot. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Bé, gràcies per donar resposta a la senyora Elena Crespo, en relació amb el tema de la 
instància del carrer Capità Maristany Noms. Efectivament, fa, no sé, potser, un parell de mesos, 
em van visitar dues veïnes del carrer Capità Maristany i Noms, les vam rebre, ens van plantejar 
una proposta per millorar la mobilitat en el tram que va de la plaça de Vila Madrid fins al carrer 
Santiago Rosiñol. Al cap de pocs dies, tant jo com el senyor Jordi Matas estàvem també 
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reunint-nos amb uns altres veïns del carrer Capità Mirambell, en el tram de la plaça de Vila 
Madrid fins a Joan Maragall, que també demanaven millores. Des de l’oficina de Mobilitat vam 
treballar una proposta de millora que, bàsicament, es tractava, ―bàsicament eh?, faig un 
resum― de reforçar la senyalització horitzontal, reforçar la senyalització vertical, limitant la 
velocitat màxima a 20 km per hora, eliminar una plaça d’aparcament que dificulta, en el tram de 
Maristany i Noms, la circulació de vehicles i fa que molt sovint pugin a la vorera. Posteriorment, 
aquesta proposta es va portar a la Comissió de Mobilitat, on hi ha l’inspector i el sotsinspector 
també, i es va beneir. Aquesta proposta s’ha passat a Manteniment i està pendent d’execució.  
 
La setmana passada va venir una veïna al servei local d’ocupació de l’Ajuntament i va aprofitar 
per parlar-me d’aquest tema, perquè era una de les línies implicades, el que passa és que no 
recordo si era de Capità Maristany i Noms o de Capità Mirambell, però era d’un dels dos 
carrers. Li vaig ensenyar la proposta que demà, si vol, li puc fer arribar grafiada i, bé, li va 
semblar bé la proposta. Aquesta instància a la qual ha fet referència vostè, no m’ha arribat 
encara; però, bé, li donarem resposta tant aviat com ens arribi. Gràcies. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, bona tarda. Volia contestar la senyora Crespo respecte al fet que em comentava si sabia 
que avui era el dia dels drets dels infants. Evidentment, evidentment que sé que avui és el dia 
que se celebra, de fet avui és el 25è aniversari que es commemora l’assemblea que es va fer 
l’any 1989 i on es va establir aquest tractat amb 54 articles que regulaven els drets i els deures 
dels infants.  
 
I, com a actes que farem per commemorar, els englobem en unes activitats que fem el 
diumenge, seran a la Sala Polivalent de La Barqueta i, llavors, hi ha una primera sessió que és 
a les 10.30 h del matí, és una sessió de massatge per a nadons, dirigida a nadons d’1 a 13 
mesos, però és amb inscripció prèvia; per tant, els que no estan inscrits en principi ja no hi 
podran optar. I a les 12 h del matí es fan uns contes sobre la pell, és per a infants de 3 a 6 
anys, i també a la mateixa Sala Polivalent de La Barqueta. 
 
15.  Moció conjunta dels grups municipals de CiU i ERC-AM de rebuig a la 

indemnització amb fons públics del Projecte Castor 
 

El Sr. Eduard Garcia 
 
En tot cas, per informar que hi ha hagut unes esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-
EUiA, que han estat acceptades, i, per tant, si els sembla, llegiria directament la moció amb les 
esmenes incorporades. 
 
“El divendres 3 d’octubre, el Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar, per mitjà del 
Reial decret llei 13/2014, indemnitzar amb 1.350 milions d’euros d’indemnització l’empresa 
contractada per desenvolupar el Projecte Castor, el magatzem de gas submarí situat davant de 
les terres del Sénia, l’activitat del qual s’ha relacionat amb almenys 500 sismes durant el 
setembre del 2013.  
 
Segons va anunciar la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría, la instal·lació 
romandrà “en hibernació”. També van aprovar l’extinció de la concessió d’explotació del 
magatzem a Escal UGS SL (controlada en un 66,7% pel grup ACS –Actividades de 
Construcción y Servicios), que fins aquell moment n’era el propietari.  
 
Els 1.350 milions d’euros es repercutiran al rebut del gas durant els propers 30 anys i, per tant, 
al final seran els consumidors, ja siguin ciutadans o empreses, els que acabaran pagant 
aquesta compensació. 
 
L’origen de tot plegat cal trobar-lo el 2 d’agost del 2007, quan el Ministeri d’Indústria va publicar 
al BOE el projecte Castor. Aquest va ser finançat amb una emissió de deute públic de 1.400 
milions que, a més a més, va ser recolzada pel Banc Europeu d’Inversions (BEI) amb una línia 
de tresoreria de 200 milions d’euros.  
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Va ser el Govern espanyol del PSOE qui va autoritzar el projecte Castor fent cas omís a les 
greus amenaces que s’havien advertit des de diferents institucions:  
 
- l’Observatori de l’Ebre ja va alertar l’any 2005 que la injecció en pous profunds podia causar 
una modificació a l’escorça de les falles i desencadenar en sismes. 
  
- l’Institut Geològic i Miner d’Espanya també va realitzar el 2007 un informe que deia que la falla 
“Amposta” es podia reobrir per la pressió. 
 
- i el 2008 la consultora internacional URS també va advertir al Ministeri de Medi Ambient la 
necessitat d’estudiar l’activitat sísmica a aquella zona. Fins i tot la petrolera Shell, que havia 
explotat el mateix pou, va alertar dels riscos del magatzem.  
 
Gràcies a la mobilització popular, a l’actuació del Parlament de Catalunya ―amb l’aprovació 
per unanimitat de la Moció 58/X sobre el projecte Castor d’emmagatzematge de gas―, al 
suport del govern català i a les mocions aprovades per diferents ajuntaments; el Govern 
espanyol va fer marxa enrere i el setembre del 2013 va paralitzar la injecció de “gas matalàs” al 
subsòl, que va provocar més de 500 sismes. 
 
És inacceptable que hagin de ser els ciutadans i les empreses els qui hagin d’assumir el cost 
de la mala gestió d’aquest projecte. Més encara quan el preu de l’electricitat a l’Estat espanyol 
és una de les més altes d’Europa. 
 
El Síndic de Greuges ha lliurat a la Defensora del Poble i al Parlament un dur informe que 
acusa d’una presumpta actuació negligent l’empresa concessionària del projecte Castor i el 
Govern central per haver autoritzat el magatzem de gas sense tenir en compte el risc sísmic de 
la zona, entre altres presumptes irregularitats, com ara haver aprovat al BOE canvis en els 
límits territorials marins per evitar així el recurs de la Generalitat. 
  
Així mateix, el Síndic insta la Generalitat a presentar immediatament un recurs davant el 
Tribunal Constitucional per paralitzar cautelarment del pagament de 1.350 milions d’euros pel 
projecte Castor, demana la creació d’un organisme independent per analitzar si es compleixen 
les dues condicions per indemnitzar l’empresa assenyalades pel Tribunal Suprem al Govern 
espanyol: el magatzem hauria d’estar operatiu i no s’hauria d’haver produït frau o negligència i 
exigeix el desmantellament de la instal·lació. 
 
Per tot el que s’ha exposat els grups municipals sotasignats proposen al Ple l’adopció dels 
següents 

ACORDS 
 

1. Rebutjar la indemnització de 1.350 milions d’euros amb fons públics al propietari del projecte 
Castor per considerar que no han de ser els consumidors els qui acabin pagant-ho a través de 
la factura del gas. Més encara quan el Govern espanyol tenia informes tècnics que 
aconsellaven no realitzar aquest magatzem de gas submarí. 
 
2. Reclamar que el Govern de l’Estat faci públic tots els estudis i informes que hagin encarregat 
o recopilat sobre la fallida del projecte, sobre els episodis sísmics que van tenir lloc a les terres 
del Sénia des de l’inici dels treballs relatius al projecte d’emmagatzemament, i aquells que 
determinen els costos econòmics totals de l’operació. 
 
3. Demanar a la Generalitat que presenti, de manera immediata, un recurs davant el Tribunal 
Constitucional per paralitzar cautelarment del pagament de 1.350 milions d’euros pel projecte 
Castor. 
 
4. Demanar a l’administració competent la creació d’un organisme independent per analitzar si 
es compleixen les dues condicions per indemnitzar l’empresa assenyalades pel Tribunal 
Suprem al Govern espanyol. 
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5. Exigir al Govern central, tal com fa temps demana el veïnat afectat, el desmantellament de 
les infraestructures del projecte, i que faci una política energètica sostenible, respectuosa amb 
les persones i el medi ambient. 

 
6. Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat, al Govern 
espanyol, al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de Consum, a l’Organització de 
Consumidors i Usuaris i a la ciutadania del Masnou.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, amb l’absència 
d’una regidora, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots en contra 
(PP). S’aprova per majoria absoluta.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, bé, bàsicament no podíem pronunciar-nos, entenem nosaltres, d’una altra manera que no 
votar a favor. El que passa és que esperem i desitgem que no ens haguem de pronunciar amb 
una moció en aquests termes no d’aquí a gaire temps, perquè sembla que privatitzar això de 
l’aigua que ha fet el Govern de Convergència i Unió a la Generalitat, amb el suport d’Esquerra 
Republicana, té tots els ingredients per convertir-se en una altra pífia política que costarà als 
ciutadans una pila de diners. Esperem i desitgem que aquesta privatització que sembla que 
s’ha fet tant malament, doncs, no es vegi reflectida amb una moció en aquests termes perquè 
seria, la veritat doncs, una altra mala notícia per a la butxaca del ciutadà. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí. Bé, aquí s’ha votat molt ràpidament i s’ha explicat molt ràpidament, però hi ha coses que 
s’han obviat. Una és dir que, sobre el projecte Castor, s’ha parlat del Govern i anem a 
puntualitzar quins govern i en quins moments. Sobre el projecte Castor el PSOE va actuar 
sense prudència ni coherència, comprometent l’interès general amb un marc legal 
proteccionista per al projecte Castor. 
  
El 2006 el Govern socialista presidit pel senyor Zapatero va decidir modificar la planificació 
elèctrica i gasista 2002-2011, per incloure una cosa que no estava prevista, l’emmagatzematge 
de gas plantejat per l’empresa Escal, el projecte Castor. A més, el Govern socialista va blindar 
legal i econòmicament l’empresa del Castor. El 2008 es va atorgar la concessió a Escal, 
garantint-li el dret a renunciar amb una compensació econòmica assegurada. Tot això s’ha de 
conèixer, perquè per això estem aquí. El 2012, el Govern del PP, conscient de la seva anòmala 
situació heretada del PSOE, va intentar adreçar-la. Primer, declarant la lesivitat per l’interès 
públic de tenir que compensar a una empresa que faci les coses malament o que abandoni la 
concessió administrativa, concedint una autorització provisional que es va suspendre de forma 
immediata quan, passat tres mesos, es van produir els primers sismes a la zona, i el 24 de 
setembre de 2013 es va registrar un sisme de 3,6. No atribuïble ja a l’assentament del tren, el 
Govern d’Espanya va decretar la suspensió immediata de la instal·lació. Es volien estalviar 
3.200.000 €, garantint absolutament la seguretat i sense perdre opcions estratègiques, però el 
Tribunal Suprem va anul·lar aquestes decisions. El juliol de 2014, acollint-se als drets que li va 
atorgar el Govern socialista, l’empresa concessionària Escal renuncià a la concessió i tenia dret 
a una compensació econòmica.  
 
Això és el que va succeir, o sigui, ens hem hagut d’empassar una pífia, un tema molt greu 
heretat del Govern socialista. Ara, quina és la solució que ens plantegen els nostres ponents de 
la moció?, bé, fan una cosa molt bonica, diu, doncs que no ho pagui el ciutadà. O sigui, 
Esquerra i CiU plantegen una moció perquè la indemnització no la paguin els ciutadans, que 
l’haurem de pagar durant trenta anys. Jo m’hi sumaria, jo diria estic d’acord amb vostès, però 
no me la poden resoldre de forma satisfactòria d’acord amb el nostre dret mercantil i la 
sentència del Suprem. Perquè és clar que diuen, no volem pagar, bé hi ha una sentència, s’ha 
de complir una indemnització fruit d’una errada política, què fem? Per què no em plantegen una 
solució? Bé, fer demagògia és molt fàcil, però posar els punts en el seu lloc és el que us acabo 
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d’explicar, i això no és demagògia és dir el que ha passat i hem d’assumir, malgrat tot, doncs, la 
responsabilitat d’una herència rebuda. Que ens expliquin ells com ho volen plantejar. Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre Grup ha votat a favor de la moció, en primer lloc, perquè 
la moció incorpora, com ha dit el regidor que l’ha llegit, les esmenes que havia presentat el 
nostre Grup. El cert és que el nostre Grup tenia una moció semblant preparada, però abans de 
passar-la per registre Convergència i Unió i Esquerra Republicana es van avançar i van 
registrar la seva i llavors el nostre grup va optar per presentar esmenes amb la intenció per 
completar el contingut de la moció presentada per Convergència i Esquerra Republicana, cosa 
que hem aconseguit. Les nostres propostes, com s’ha llegit, demanaven a la Generalitat que 
presentés, de manera immediata, un recurs davant el Tribunal Constitucional per paralitzar 
cautelarment el pagament de 1.350 milions d’euros, cosa que no ha estat possible, perquè el 
PP ha estat raudo i veloz, ha semblat el correcaminos en aquest cas, quan altres casos 
destaca justament per la seva lentitud. També demanàvem crear un organisme independent 
que analitzés, justament, si s’havia de fer aquest pagament perquè es complien les condicions 
que havia senyalat el Tribunal Suprem, condicions que ha obviat el regidor del Partit Popular, 
en la seva explicació i, finalment, demanàvem també, al Govern Central, que desmantellés les 
infraestructures del projecte, i que fes una política energètica sostenible, respectuosa amb les 
persones i el medi ambient, cosa que sembla que es demanar peres al olmo en el cas del Partit 
Popular. 
 
És cert és que el Partit Socialista va iniciar el projecte, però no és menys cert que és el govern 
del PP qui n’ha acordat el pagament i, a més, ho ha fet efectiu de manera immediata, sense 
atendre les indicacions del Tribunal Suprem. Sabem que en molts d’aquests casos aquestes 
decisions es poden recórrer davant d’instàncies superiors, instàncies europees i no seria la 
primera vegada que acords de govern queden anul·lats per decisions de tribunals europeus. Jo 
diria que és cert que el Partit Socialista va preparar el pastís, però el que no és menys cert és 
que el Partit Popular ha posat la cirereta. I entre el pastís i la cirereta els que han estat 
perjudicats ha estat el conjunt de la ciutadania d’Espanya i, per tant, la de Catalunya i la del 
Masnou. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot i abans de començar amb l’explicació del nostre vot, 
home, voldríem denunciar, doncs, que si bé érem coneixedors de les esmenes que va 
presentar el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya en la Comissió Informativa, hagués estat 
bé que els altres grups municipals coneguessin abans d’entrar en aquest plenari quines 
esmenes i amb quines condicions s’acceptaven per saber quina és la moció que avui anàvem a 
discutir exactament.  
 
Dit això, haig de dir que el nostre Grup Municipal, malgrat que si que és veritat que hi ha una 
responsabilitat d’un govern del PSOE, això no treu que s’hagi de denunciar. I s’ha de denunciar 
i s’han de buscar responsabilitats, tècniques i polítiques, de qui va permetre fer un projecte com 
aquest tècnic i qui va permetre firmar el contracte, tan lesiu contra l’interès públic, perquè són 
tipus de contractes que no els entenc. Que si guanya, l’empresa guanya i si perd l’empresa 
també guanya. Aquí es posa per davant l’interès privat a l’interès públic, i això, com bé ha dit el 
company Avilés, no només ha passat en el cas Castor, jo també tenia apuntat el tema de la 
privatització del servei de l’aigua, que això ens acabarà costant diners i al Masnou també en 
tenim un exemple, que és el transport urbà. Avui justament, hem tocat el tema del contracte del 
transport urbà, és un contracte que si l’empresa guanya fantàstic i si l’empresa perd, venim 
nosaltres i torna a guanyar. Aquest tipus de contractes que no van a favor de l’interès públic, 
repeteixo, s’han de denunciar, el faci qui el faci. I, per altra banda, responent al senyor de las 
Heras, que jo sàpiga no hi ha hagut cap sentència que obligui a pagar sinó que ha sigut el 
Govern que ell, voluntàriament, ha pagat i, home, el que a més a més clama el cel, és la 
rapidesa amb què ha pagat. A molts proveïdors d’altres administracions públiques ja els 
agradaria cobrar a la velocitat que s’ha cobrat. Gràcies 
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16. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per a la defensa de les polítiques 
de lluita contra la violència vers les dones 

 
La senyora Marta Neira Reina 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. 
 
“Exposició de motius  
 
El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Malauradament, 
aquest any commemorem aquest dia amb la convicció del retrocés en la lluita contra la seva 
eradicació per una clara manca de voluntat política.  
 
Aquest desembre farà deu anys que es va aprovar la Llei integral contra la violència de gènere 
(Llei orgànica 2/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència 
de gènere), impulsada pel darrer govern socialista i que ha estat guardonada amb una de les 
mencions d’honor del premi de Polítiques de Futur (Futur Policy Award 2014) que l’ONU Dones, 
el World Future Council i la Unió Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques 
del món que tinguin com a objectiu posar fi a la violència contra les dones i les nenes.  
 
Han ressaltat que aquesta llei és una de les normes més importants i eficaces que existeixen 
per eradicar la violència sexista en tot el món. Una violència que qualifiquen com una de les 
formes més generalitzades d’abús contra els drets humans. Aquesta llei és la clara mostra que 
per lluitar contra la xacra de la violència masclista s’ha de tenir voluntat política, i fer de la lluita 
contra la violència una prioritat absoluta dels governs.  
 
Cal invertir recursos i esforços per visualitzar la Tolerància Zero amb la violència masclista. Una 
societat que vol ser moderna i cosmopolita no pot deixar de lluitar contra una xacra que cada 
any ens deixa dones assassinades i nens i nenes víctimes.  
 
Una voluntat política que no tenen ni el Govern de l’Estat ni el de Catalunya, que han fet 
desaparèixer el principi d’igualtat del discurs polític i la violència de gènere de les seves 
prioritats per fer que torni a ser un problema privat, invisible. Estan desmantellant la llei integral 
amb contínues retallades pressupostàries i amb reformes legislatives que ataquen directament 
la transversalitat i efectivitat de la llei, com la fallida reforma de l’avortament, o la Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local que farà desaparèixer molts serveis 
municipals, com els de promoció i protecció de les dones (programes d’atenció, punts 
d’informació, pisos d’acollida per a dones maltractades...). Tot això afeblirà més encara la xarxa 
d’entitats que donen suport a les dones maltractades.  
 
A Catalunya, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, 
parteix de la premissa que els drets de les dones són drets humans, i designa la violència 
masclista com una greu vulneració d'aquests drets i un impediment perquè les dones puguin 
assolir la plena ciutadania, l'autonomia i la llibertat.  
 
La finalitat d'aquesta llei és establir els mecanismes per contribuir a l'eradicació de la violència 
masclista que pateixen les dones i reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de 
les dones a viure sense cap manifestació d'aquesta violència.  
 
No obstant això, el 2014 a Catalunya, 10 dones han estat assassinades per les seves parelles 
o exparelles, xifra que duplica en 10 mesos el total de víctimes per violència de gènere de tot el 
2013.  
 
Des del PSC reivindiquem tornar a prioritzar la perspectiva de gènere i les polítiques contra la 
violència vers les dones, amb els recursos i mesures desmantellades en els darrers anys. 
Perquè les polítiques d’igualtat d’oportunitats, educació, salut, d’acompanyament a la inserció 
laboral i les polítiques de suport a les persones amb dependència són innegociables i 
imprescindibles per a la justícia social.  
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MOCIÓ 
 
Aquest Ajuntament dedica un sentit record a la memòria de totes les dones assassinades per 
violència de gènere i expressa les seves condolences a les seves famílies i amistats. Així 
mateix, manifesta la seva repulsa a totes les manifestacions de violència masclista, redobla el 
seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els maltractadors.  
 
Amb aquest objecte, l’Ajuntament es compromet a assolir els següents acords: 
 
1. Mantenir els recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en tots els 

nivells, tenint present que la dura i llarga crisi que patim ha posat moltes dones en situacions 
d’extrema vulnerabilitat.  

 
2. Reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència sexista i enfortir la 

detecció i el suport a les dones víctimes i els seus fills i filles menors.  
 
3. Demanar a la Generalitat que avanci en el desplegament de la Llei per a l’eradicació de la 

violència contra les dones, assolint el compromís de finalització del desplegament de la 
xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació de les víctimes de violència masclista, 
així com fer efectiu el fons per cobrir els impagaments de pensions.  

 
4. Demanar a l’Estat que impulsi el desplegament i l’aplicació de la Llei de mesures de 

protecció integral contra la violència de gènere en coordinació amb tots els poders públics, 
tant locals, com autonòmics i estatals, específicament:  

 
a) Adoptar les mesures que permetin l’aplicació efectiva i el desenvolupament de la Llei 

orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere, en coordinació amb els poders públics, locals, autonòmics i estatals.  
 

b) Reposi els fons pressupostaris que han patit retallades.  
 

c) Desenvolupar el sistema de seguiment integral dels casos de violència masclista.  
 

d) Impulsar la implantació dels mitjans telemàtics i avaluar aquesta implantació en 
col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial.  

 
e) Revisar i avaluar els protocols de coordinació actuals per augmentar-ne l’eficiència i 

garantir la seva aplicació a tot el territori.  
 

f) Avançar en una major formació i especialització de tots els professionals que intervenen 
davant aquesta violència i garantir que qualsevol modificació que es porti a terme en les 
estructures desenvolupades per combatre aquesta violència no perdi la seva 
especialització. 

 
g) Garantir el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita 

contra la violència masclista, conegut com el Conveni d’Istambul.”  
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, amb l’absència 
d’una regidora, 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 
 
Sí, més que explicació, nosaltres hem votat perquè estem bàsicament d’acord amb els 
continguts dels acords, no així amb la part expositiva. Nosaltres tenim una norma i és que quan 
a les parts expositives bàsicament hi ha continguts amb els quals no estem d’acord, encara que 
amb la resta sí, doncs votem en contra o ens abstenim. En aquest cas, atès que és un tema 
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d’especial sensibilitat en què estem molt implicats, doncs, hi hem votat a favor. Era una 
puntualització sobre la votació. Gràcies.  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, hola, bona nit. Només volia manifestar, òbviament, el nostre suport a aquesta moció, com 
no podia ser d’una altra manera. I bé, en absència, doncs, de la regidora d’Igualtat que ha 
hagut d’absentar-se i malgrat que segurament el company d’equip alguna cosa dirà, 
l’Ajuntament dóna suport, està damunt i només dir-vos que aquest dissabte es commemora, el 
dia 25, el dimarts perdó, es fan tot un seguit d’activitats i que esperem, doncs, també comptar 
amb tots vosaltres. Gràcies. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. La nostra coalició ha votat a favor d’aquesta moció, perquè en els 
nostres valors, doncs, ens definim com a feministes. Ho fem també, per les deu dones mortes a 
Catalunya, em sembla que a l’Estat espanyol passem de la seixantena ja, a aquestes alçades, i 
per demanar que es busquin solucions reals. I, a banda que es busquin solucions reals, es 
reflexioni el per què passa tot això, per què hi ha assassinats amb una clara visió de gènere, 
no. Per a nosaltres, els assassinats no són més que l’últim esglaó d’un sistema social, doncs, 
que té gravat amb foc una idea bàsica i és que l’home és superior a la dona i, per tant, aquesta 
li ha de rendir submissió i portem molt malament quan una dona, doncs, es confirma o té 
pensaments propis o decideix prendre decisions per ella mateixa. Aquest, per a nosaltres, és 
l’axioma que cal derrotar, no només a través de l’educació, que pensem que és la pedra 
angular de tot això, també amb les mesures penals en els agressors i les mesures de protecció 
a les víctimes. Només així, nosaltres entenem que deixarem de poder celebrar un dia com el 
que provoca aquesta moció. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, el Grup Municipal de Convergència i Unió, ha donat suport a aquesta moció, com no podia 
ser d’una altra manera, tot i que també hem de dir que en la part expositiva, doncs, s’ha fet 
alguna referència al Govern de la Generalitat que creiem que ha estat posada aquí amb 
calçador, no. Perquè fan referència a les reformes legislatives que ataquen la transversalitat i 
l’efectivitat de la Llei, però tota la relació que fan d’aquestes reformes legislatives corresponen a 
l’Estat central i no pas al Govern de la Generalitat de Catalunya. Per tant, creiem que ha 
aprofitat aquí el PSC per fer, diguem, crítica cap a la Generalitat de Catalunya, però bé, no té 
més, i en tot cas reafirmar el nostre compromís vers la lluita contra la violència i contra les 
dones.  
 
La Sra. Marta Neira 
 
Bé, nosaltres ens alegrem moltíssim que la nostra proposta hagi estat aprovada per unanimitat i 
per això agraïm a tots els grups el seu suport. Però, jo vull dir-li al Govern municipal que aquest 
suport s’ha de materialitzar en la seva acció de govern. I és una obvietat que vostès no 
prioritzen les polítiques per combatre la violència masclista, ho sento molt. Perquè si ho fessin 
això es manifestaria en el pressupost municipal i no és el cas.  
 
Nosaltres som conscients que són moments difícils, que obligen a fer ajustos pressupostaris i 
que no és possible fer tot el que es voldria. Obliga a prioritzar accions i dolorosament deixar-ne 
de banda altres. Bé, doncs, vostès han prioritzat sistemàticament manteniment i cultura, però 
mai han prioritzat les polítiques d’igualtat o sigui que, bé, a veure si això canvia. Obviant al 
nostre entendre necessitats més urgents del nostre municipi. Mirin, un dels reptes més 
importants que cal atendre respecte les dones maltractades és la seva inserció social i laboral. 
Nosaltres hem insistit en la necessitat de prioritzar Promoció Econòmica per a la creació de 
llocs de treball i hem insistit, tant en aquest Ple com en el Consell Municipal de Benestar Social, 
en la necessitat de fer plans específics per a dones, mitjançant la coordinació entre la Regidoria 
de la Dona i Promoció Econòmica, per exemple, i com a resposta sempre hem obtingut el 
silenci.  
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Sempre estan a temps de fer un canvi, jo espero que el facin. Per la nostra part, ja els avanço, 
ja els he dit abans que el nostre Grup presentarà una esmena, entre d’altres, al pressupost del 
2015, per tal d’augmentar la partida de la Regidoria d’Igualtat i espero que l’acceptin.  
 
Ja per acabar, senyor Eduard Garcia, jo li puc assegurar que és més contundent la postura del 
Partit Popular que la de Convergència i Unió, la del Govern de Catalunya. Però escolti’m, no 
em negarà que per a Convergència i Unió el Govern de Catalunya, les polítiques d’igualtat no 
és una prioritat, això és una obvietat com una casa i les retallades han afectat aquestes 
polítiques, i tant que sí, com a altres espais.  
 
I, simplement, moltes gràcies pel seu suport, senyora Folch, i només volia dir-li a la companya 
Elena Crespo que estic d’acord amb tu. Vull dir, aquí hi ha un problema de fons molt més greu, 
un problema de fons que no s’arregla amb lleis, hi ha un problema social, molt important i en la 
base està el sistema patriarcal que estem vivint, que és un sistema dicotòmic i, com tu deies, 
vull dir, la situació de l’home i de la dona no és la mateixa. I la violència de gènere és una 
manifestació extrema d’aquesta, d’una relació de poder, val, i això és el que s’ha de canviar. 
Malauradament, no ens enganyem, amb lleis no es canvia. Aquí cal canvis molt més profunds i 
a més llarg termini, per desgràcia. Moltes gràcies a tots. 
 
17. Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per a l’adopció de mesures urgents 

per pal·liar la pobresa energètica 
 
El senyor Màxim Fàbregas Añaños 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. 
 
“La situació de crisi, atur i retallades en drets socials està provocant un augment de la pobresa 
que es concreta en la dificultat de moltes persones per accedir a recursos i serveis bàsics, com 
l’aigua, l’electricitat o el gas, necessaris per garantir unes condicions mínimes de vida digna. 
 
Aquestes persones pateixen l’anomenada “pobresa energètica” i, majoritàriament, són les que 
estan en situació d’atur, reben alguna prestació social reduïda o bé estan molt endeutades. Els 
col·lectius més vulnerables, com ara els infants, la gent gran o persones amb malalties 
cròniques, poden veure afectada la seva salut davant la impossibilitat de fer front al cost 
econòmic dels consums mínims per garantir l’habitabilitat, salubritat i higiene de casa seva.  
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou està plenament compromès a 
garantir el Dret Universal als subministraments i al rebuig a la Llei de reforma del sistema 
elèctric a Espanya.  
 
Un sistema en el qual les empreses privades subministradores no preveuen pèrdues davant la 
impossibilitat de pagament de part dels seus clients en situació de pobresa energètica. Alguns 
d’aquests impagaments, avui dia, són assumits per les administracions públiques, especialment 
pels ajuntaments, mitjançant el pagament de factures. Recursos públics destinats a finançar les 
pèrdues d’empreses privades. Ni les empreses assumeixen els impagaments, ni apliquen 
fórmules automàtiques de tarificació social, ni l’Estat els ho demana. La reforma del sistema 
elèctric a Espanya, portada a terme pel Govern de l’Estat, no aporta cap solució a aquesta crua 
realitat sinó que l’agreuja amb l’augment de tarifes.  
 
Aquesta reforma, aprovada pel Govern central al mes de juliol de 2014, s’ha traduït en un 
increment de la factura dels subministraments bàsics, en especial de l’electricitat. A tall 
d’exemple, la part fixa de la factura elèctrica s’ha incrementat de forma alarmant des del 2012 
(un 81,1 %, dels 127,7 € de mitjana per família i factura anteriors, als 231,23 € actuals). De fet, 
només en el darrer any, aquest concepte ha augmentat un 66 %, fet que implica que els usuaris 
amb menys consum han estat penalitzats en haver de fer front al pagament de factures més 
elevades tot i no haver consumit més energia. 
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Segons l’informe “Pobreza Energética 2014” de l’Associació de Ciències Ambientals, a 
Espanya hi ha actualment 7 milions de persones en situació d’emergència davant l’amenaça de 
tall de subministraments durant els propers mesos. D’aquests, 3 milions de persones es troben 
en situació de pobresa severa; 2,5, en risc d’exclusió social, i 200.000 famílies han perdut el bo 
social d’electricitat des del 2012. 
 
A Catalunya, actualment, un 10,9 % de les llars catalanes (al voltant de 300.000 famílies, el 
doble respecte al 5,4 % a l’inici de la crisi) no poden mantenir l’habitatge a una temperatura 
adequada. La Taula del Tercer Sector ha alertat que el proper hivern aquestes xifres 
s’agreujaran si no s’actua. 
 
Tot i els esforços i recursos esmerçats pels governs locals, considerem que aquesta greu 
problemàtica necessita d’una acció coordinada, justa i decidida per part del Govern de la 
Generalitat i del Govern d’Espanya per garantir els subministraments bàsics de la població en 
situació de vulnerabilitat. 
 
De moment, les iniciatives del Govern de l’Estat no han fet més que augmentar el cost dels 
subministraments, en especial el de l’electricitat.  
 
A data d’avui, l’única iniciativa per part del Govern de la Generalitat ha estat el Decret llei 
6/2013, de 23 de desembre, conegut com “Decret de treva hivernal”. Des de la seva vigència, al 
desembre de l’any passat, només 500 famílies a Catalunya n’han fet ús, ja que no significava el 
pagament de les factures, sinó el seu ajornament. A més, el Govern de l’Estat ha recorregut 
aquest Decret davant el Tribunal Constitucional, que l’ha admès a tràmit, la qual cosa n’ha 
provocat la suspensió automàtica.  
 
Per la situació exposada, perquè considerem que tant els governs autonòmics com estatals han 
de prendre mesures urgents per posar fre al que considerem un atac frontal a la cohesió social i 
a la igualtat d’oportunitats de les nostres ciutats i pobles, i perquè la situació de pobresa 
energètica agreuja encara més la situació de moltes famílies al nostre municipi, el grup 
municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que l’Ajuntament Ple adopti els 
següents:  
 
ACORDS 
 
1. Rebutjar enèrgicament la suspensió del Tribunal Constitucional, com a conseqüència del 

recurs interposat pel Govern de l’Estat, del Decret llei 6/2013, de 23 de desembre del 
Govern de la Generalitat, conegut com “Decret de treva hivernal”. 

 
2. Instar el Govern de l’Estat a declarar l’electricitat, l’aigua, els gas, el butà i el propà com a 

dret social bàsic. 
 
3. Demanar al Govern de l’Estat l’aplicació d’un IVA reduït a aquests subministraments, que en 

aquest moment és del 21%. 
 
4. Reclamar que els consumidors en situació de vulnerabilitat accedeixin a una tarifa social en 

funció dels seus ingressos i no del mercat, i que la diferència entre la tarifa social i el 
consum real es financi a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat. 

 
5. Instar el Govern de la Generalitat perquè, de forma imminent, adopti les mesures 

necessàries per evitar el tall de subministraments a l’hivern per a les persones que es trobin 
en situació de pobresa energètica, promovent el pagament, que no l’ajornament, dels 
consums pendents a càrrec dels pressupostos de la Generalitat. 

 
6. Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, als Grups parlamentaris del 

Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, a la FMC, a l’AMC i a les associacions, 
entitats i col·lectius del nostre municipi.” 
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El Sr. Pere Parés 
 
Crec que hi ha esmenes presentades. Si de cas, doncs, té la paraula el senyor Eduard Garcia. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Les esmenes diuen el següent : 
 
Pel que fa a la part expositiva, substituir el 10è paràgraf per: 
 
“Des de la Comissió i el Parlament europeus s’ha instat els estats membres a adoptar mesures 
per protegir els consumidors més vulnerables i lluitar contra aquest fet, que va associat a 
d’altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. En aquest 
sentit, el Govern de Catalunya, després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya, va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es 
modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el 
subministrament energètic deixant sense calefacció els consumidors més vulnerables i 
prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern.  
 
La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la qual 
no es pugui tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat entre els 
mesos de novembre i març. 
 
La interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat pel Govern Rajoy contra la normativa catalana 
fa que moltes famílies que s’havien acollit a les condicions que regulen el Decret vegin vulnerat 
els seus drets socials. El text normatiu que ha estat impugnat també determina els mecanismes 
d’intercanvi d’informació entre empreses subministradores, administracions, entitats socials i 
usuaris sobre tarifes socials, ajuts i mesures per fer front a la pobresa energètica. 
 
La interposició d’aquest recurs no és un fet aïllat sinó que respon a la voluntat de litigiositat 
impulsada per un Govern espanyol insensible a mitigar les situacions de desemparament 
provocades per la crisi econòmica, cercant només la recentralització de competències i 
vulnerant l’autogovern i l’autonomia local.” 
 
Pel que fa als acords proposàvem: 
 
Afegir al final de l’acord primer el següent redactat: 
 
“i demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió del 
Decret llei 6/2013, ja que deixa els consumidors més vulnerables en una situació d’indefensió 
en què es poden veure afectats per la interrupció del subministrament energètic en l’època 
climàtica més freda de l’any.” 
 
Introduir el següent acord també: 
 
“Donar suport al Govern de Catalunya perquè formuli al·legacions davant l’admissió a tràmit del 
recurs d’inconstitucionalitat formulat pel Govern espanyol contra la normativa en matèria de 
consum aprovada pel Parlament de Catalunya i la suspensió automàtica de l’aplicació de la 
normativa per un termini de cinc mesos.” 
 
Per últim, proposàvem afegir a l’acord 6è traslladar també aquests acords: 
 
“Al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana del Consum i a l’Organització de Consumidors i 
Usuaris” 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Aquestes esmenes van ser presentades ahir per escrit a la Junta de Portaveus i el compromís 
del nostre Grup va ser que aquest matí faríem arribar una proposta alternativa al Grup 
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Municipal de Convergència i Unió, cosa que hem fet. Malgrat la proposta alternativa, 
Convergència i Unió ha decidit no acceptar-la i, per tant, han mantingut les seves esmenes.  
 
Davant aquesta situació, el nostre Grup ha decidit acceptar les esmenes que fan referència a 
les propostes d’acord: la primera, en lloc d’afegir com a un paràgraf més a la primera proposta 
d’acord, incorporar-lo com un acord nou. El tema de demanar al Tribunal Constitucional que 
resolgui amb celeritat, etc. La segona, tal com justament ahir vaig suggerir al portaveu de 
Convergència i Unió, introduir l’acord que proposàvem per en lloc de donar suport al Govern és 
instar el Govern de Catalunya i la tercera, complimentar l’acord sisè.  
 
No hem acceptat i no acceptem, però, la proposta de modificació de la part expositiva, perquè, 
tot i que aquesta no és executiva, el redactat que proposava el Grup Municipal de CiU, al nostre 
entendre, pretén amagar la greu responsabilitat que té el Govern de la Generalitat en la situació 
per la qual passen 320.000 famílies catalanes com a conseqüència de les actuacions del 
<govern del Partit Popular. Per tant, acceptem les esmenes que fan referència a les propostes 
d’acord i rebutgem la que fa referència a la part expositiva.  
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Nosaltres agraïm aquesta incorporació i, de totes maneres, mantenim l’esmena i, per tant, 
proposaríem votar la part que no ha estat incorporada i que no ha estat acceptada a la moció. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal de CiU a la part 
expositiva, amb el resultat següent: 9 vots a favor (CiU, amb l’absència d’una regidora, i ERC-
AM) i 11 vots en contra (PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). Les esmenes 
queden rebutjades. 
 
La moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA p er a l’adopció de mesures urgents 
per pal·liar la pobresa energètica, amb les esmenes  incorporades del Grup Municipal de 
CiU, queda de la manera 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. 
 
“La situació de crisi, atur i retallades en drets socials està provocant un augment de la pobresa 
que es concreta en la dificultat de moltes persones per accedir a recursos i serveis bàsics, com 
l’aigua, l’electricitat o el gas, necessaris per garantir unes condicions mínimes de vida digna. 
 
Aquestes persones pateixen l’anomenada “pobresa energètica” i, majoritàriament, són les que 
estan en situació d’atur, reben alguna prestació social reduïda o bé estan molt endeutades. Els 
col·lectius més vulnerables, com ara els infants, la gent gran o persones amb malalties 
cròniques, poden veure afectada la seva salut davant la impossibilitat de fer front al cost 
econòmic dels consum mínims per garantir l’habitabilitat, salubritat i higiene de casa seva.  
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou està plenament compromès a 
garantir el Dret Universal als subministraments i el rebuig a la Llei de Reforma del Sistema 
Elèctric a Espanya.  
 
Un sistema en el qual les empreses privades subministradores no preveuen pèrdues davant la 
impossibilitat de pagament de part dels seus clients en situació de pobresa energètica. Alguns 
d’aquests impagaments, avui dia, són assumits per les administracions públiques, especialment 
pels ajuntaments, mitjançant el pagament de factures. Recursos públics destinats a finançar les 
pèrdues d’empreses privades. Ni les empreses assumeixen els impagaments, ni apliquen 
fórmules automàtiques de tarificació social, ni l’Estat els ho demana. La reforma del sistema 
elèctric a Espanya, portada a terme pel govern de l’Estat, no aporta cap solució a aquesta crua 
realitat sinó que l’agreuja amb l’augment de tarifes.  
 
Aquesta reforma, aprovada pel Govern central al mes de juliol de 2014, s’ha traduït en un 
increment de la factura dels subministraments bàsics, en especial de l’electricitat. A tall 
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d’exemple, la part fixa de la factura elèctrica s’ha incrementat de forma alarmant des del 2012 
(un 81,1 %, dels 127,7 € de mitjana per família i factura anteriors, als 231,23 € actuals). De fet, 
només en el darrer any, aquest concepte ha augmentat un 66 %, fet que implica que els usuaris 
amb menys consum han estat penalitzats en haver de fer front al pagament de factures més 
elevades tot i no haver consumit més energia. 
 
Segons l’informe “Pobreza Energética 2014” de l’Associació de Ciències Ambientals, a 
Espanya hi ha actualment 7 milions de persones en situació d’emergència davant l’amenaça de 
tall de subministraments durant els propers mesos. D’aquests, 3 milions de persones es troben 
en situació de pobresa severa, 2,5 en risc d’exclusió social, i 200.000 famílies han perdut el bo 
social d’electricitat des del 2012. 
 
A Catalunya, actualment, un 10,9 % de les llars catalanes (al voltant de 300.000 famílies, el 
doble respecte al 5,4 % a l’inici de la crisi) no poden mantenir l’habitatge a una temperatura 
adequada. La Taula del Tercer Sector ha alertat que el proper hivern aquestes xifres 
s’agreujaran si no s’actua. 
 
Tot i els esforços i recursos esmerçats pels governs locals, considerem que aquesta greu 
problemàtica necessita d’una acció coordinada, justa i decidida per part del Govern de la 
Generalitat i del Govern d’Espanya per garantir els subministraments bàsics de la població en 
situació de vulnerabilitat. 
 
De moment, les iniciatives del Govern de l’Estat no han fet més que augmentar el cost dels 
subministraments, en especial el de l’electricitat.  
 
A data d’avui, l’única iniciativa per part del Govern de la Generalitat ha estat el Decret Llei 
6/2013, de 23 de desembre, conegut com “Decret de treva hivernal”. Des de la seva vigència, al 
desembre de l’any passat, només 500 famílies a Catalunya n’han fet ús, ja que no significava el 
pagament de les factures, sinó el seu ajornament. A més, el Govern de l’Estat ha recorregut 
aquest Decret davant el Tribunal Constitucional, que l’ha admès a tràmit, la qual cosa n’ha 
provocat la suspensió automàtica.  
 
Per la situació exposada, perquè considerem que tant els governs autonòmics com estatals han 
de prendre mesures urgents per posar fre al que considerem un atac frontal a la cohesió social i 
a la igualtat d’oportunitats de les nostres ciutats i pobles, i perquè la situació de pobresa 
energètica agreuja encara més la situació de moltes famílies al nostre municipi, el grup 
municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que l’Ajuntament Ple adopti els 
següents:  
 
ACORDS 
 
1. Rebutjar enèrgicament la suspensió del Tribunal Constitucional, com a conseqüència del 

recurs interposat pel Govern de l’Estat, del Decret llei 6/2013, de 23 de desembre del 
Govern de la Generalitat, conegut com “Decret de treva hivernal”. 

 
2. Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió del 

Decret llei 6/2013, ja que aquesta deixa els consumidors més vulnerables en una situació 
d’indefensió en què es poden veure afectats per la interrupció del subministrament energètic 
en l’època climàtica més freda de l’any. 

 
3. Instar el Govern de Catalunya perquè formuli al·legacions davant l’admissió a tràmit del 

recurs d’inconstitucionalitat formulat pel Govern espanyol contra la normativa en matèria de 
consum aprovada pel Parlament de Catalunya i la suspensió automàtica de l’aplicació de la 
normativa per un termini de cinc mesos. 

 
4. Instar el Govern de l’Estat a declarar l’electricitat, l’aigua, els gas, el butà i el propà com a 

dret social bàsic. 
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5. Demanar al Govern de l’Estat l’aplicació d’un IVA reduït a aquests subministraments, que en 
aquest moment és del 21%. 

 
6. Reclamar que els consumidors en situació de vulnerabilitat accedeixin a una tarifa social en 

funció dels seus ingressos i no del mercat, i que la diferència entre la tarifa social i el 
consum real es financi a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat. 

 
7. Instar el Govern de la Generalitat perquè, de forma imminent, adopti les mesures 

necessàries per evitar el tall de subministraments a l’hivern per a les persones que es trobin 
en situació de pobresa energètica, promovent el pagament, que no l’ajornament, dels 
consums pendents a càrrec dels pressupostos de la Generalitat. 

 
8. Traslladar aquests acords al Tribunal Constitucional, al Govern de l’Estat espanyol, als grups 

parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, a la FMC, a l’AMC, al 
Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana del Consum, a l’Organització de Consumidors i 
Usuaris i a les associacions, entitats i col·lectius del nostre municipi. 

 
El president sotmet a votació la moció, amb les esmenes incorporades del Grup Municipal de 
CiU, a la part dispositiva, amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, amb l’absència d’una 
regidora, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP). 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, aquesta moció té el contingut, no tinc tota la informació, però el 
tema de les modificacions de les tarifes elèctriques és un tema que jo crec que donaria per 
diverses sessions i no ens pertoca a nosaltres. Nosaltres som els que rebem, doncs, el que ens 
toca pagar o no, fruït d’un dèficit tarifari de molts anys i que ara s’ha ajustat. Sembla que, bé, el 
senyor Màxim ha fet bé de no acceptar la proposta de modificació de preàmbul que presentava 
Convergència i Unió, perquè entre d’altres coses ho aprofitava per dir que el Govern espanyol 
és insensible, com no. Jo els explicaré la insensibilitat després del seu govern, del Govern de la 
Generalitat, que en té moltes de possibilitats de fer moltes coses i no les està fent a causa 
d’una nefasta gestió dels actuals recursos públics, amb un endeutament superior als 60.000 
milions d’euros. 
 
Bé, no volíem entrar en aquesta moció, perquè pensem que hi ha moltes formes d’abordar el 
tema, i també perquè desconeixem, no som coneixedors amb profunditat del que és el 
contingut de la reforma elèctrica i les conseqüències i els perquès. Però sí que no volíem entrar 
tampoc a condemnar o rebutjar resolucions del Tribunal Suprem, no és del nostre interès, ni la 
nostra especialitat, ni és el que hem de fer des de l’Ajuntament del Masnou. També voldríem 
entrar a valorar els tipus d’IVA aplicables a les energies. I el que sí que voldríem dir és que la 
Generalitat el que ha de fer és vetllar per casos de pobresa, en general. No parlo de pobresa 
energètica, hi ha casos de pobresa de gent que s’ha quedat sense feina i no té més recursos i 
se li han esgotat les ajudes. Casos de gent amb malalties sobrevingudes, casos de tot tipus i 
que segur que tots coneixem. Jo crec que aquí és on la Generalitat té una capacitat d’actuació 
molt elevada. Per què no ho fa? Bé, això ho hem de preguntar al Govern del senyor Mas i del 
senyor Junqueras, bé, o de facto, no. Els ho hauríem de preguntar a ells, perquè no ho fan. Jo 
els ho diré per què, perquè no hi ha interès. Aquí s’estan destinant amplíssims recursos a 
temes que només donen suport o donen sortida a temes que els interessen a ells. Un d’ells és 
el sobiranisme, l’independentisme. L’ independentisme, a través de diferents mitjans i de 
diferents associacions, porta rebent centenars de milions d’euros durant molts anys, bé. Jo 
proposo que tots aquests diners es destinin a pal·liar, a destinar-los a polítiques socials, com 
podrien ser un cas com aquest, per combatre la pobresa, són formes de pobresa. Una persona 
que no pugui pagar la factura de la llum és una forma de pobresa, escolta’m, en lloc de donar-li 
una ajuda de 425 € mensuals, estudia el cas i puja l’ajuda a 500, 600, 700 o 800 i escaig com 
fan al País Basc. O sigui, aquests temes són els que haurien d’estar plantejant en aquests 
moments. Succeeix que no interessa abordar-lo, no interessa que aquests 61.000 milions de 
deute que tenim, i que van in crecendo, doncs no, es deixen fer altres coses i que no tot és 
culpa de Madrid, malgrat que algú s’ho pensi, tot és de Madrid; no, tot no és de Madrid. Hi ha 
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moltes coses que són d’aquí i no s’està parlant clar ni s’està informant degudament el ciutadà. 
Gràcies. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, evidentment les xifres de persones en situació de pobresa 
energètica són esgarrifoses. Per tant, és clar atendre urgentment aquesta demanda social 
bàsica. Un pensaria que això, qualsevol govern, sigui de dretes o d’esquerres, hauria de tenir 
prioritats com aquesta, no? Davant de tot, però malauradament no és així. Nosaltres ja hem 
expressat en aquest plenari i en diverses ocasions la nostra preocupació per aquest tema. I 
ara, resulta que amb la reforma introduïda pel Govern del Partit Popular agreuja la situació de 
vulnerabilitat de les persones que estan patint de forma més sagnant la crisi econòmica. Per 
tant, nosaltres volem felicitar el Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa per aquesta iniciativa, que considerem que és molt oportuna.  
 
Només faltaria una cosa, un punt d’acord o si no és un punt d’acord, doncs ho podem dir ara, 
un compromís per part d’aquest Ajuntament perquè vetlli perquè cap persona del Masnou tingui 
assegurats els subministraments energètics d’aigua, de gas, i que siguem capaços de donar 
resposta a les persones que estan en una situació de pobresa important. Ja ha sortit moltes 
vegades en aquest Ajuntament i per part de la regidora, que és que em sap greu perquè no hi 
és. Jo sé quin és el seu compromís per fer front a les necessitats d’aquestes persones, el que 
fa el nostre municipi, però, potser no hagués estat de més que quedés també incorporat en 
aquesta moció. Res més, moltes gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Les esmenes presentades tenien la voluntat de desenvolupar una mica més el que suposa 
aquest Decret llei 6/2013 i pensàvem, també, que valia la pena incidir en la vulneració dels 
drets socials de les famílies acollides al Decret contra el qual el Govern central ha interposat 
aquest recurs d’institucionalitat, malgrat que segurament aquest número de famílies acollides 
sigui totalment insuficient. Creiem, també, que era important per a nosaltres deixar palès que 
darrera aquest recurs s’amaga l’enèsima maniobra de recentralització de competències, així 
com la vulneració d’autogovern i d’autonomia local i, per això també, hem presentat també 
aquestes esmenes. Malauradament, aquestes últimes no han pogut ser incorporades, però 
creiem que les esmenes que ha incorporat el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa ajuden a complimentar la moció, a donar-li més contingut i també, 
perquè no dir-ho, a millorar, en part, els acords que partiran de la moció original. Res més, 
gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Bé, el nostre Grup vol agrair, en primer lloc, el suport dels grups municipals i de la regidora no 
adscrita que han donat el seu vot favorable a la nostra moció. Creiem que la moció que vàrem 
presentar inicialment i ara completada amb les esmenes de Convergència i Unió que hem 
incorporat, compleix els objectius que tenia en el seu redactat inicial i que eren bàsicament dos: 
 
Per una vegada estem d’acord amb el que ha dit el portaveu del Partit Popular en què no tota la 
culpa és de Madrid, el Govern de Madrid té la major part de la culpa, però no la té tota, ja que 
una part important de culpa també és de la Generalitat de Catalunya. Per això, el primer 
objectiu de la moció era denunciar els governs de l’Estat i de Catalunya per la seva actuació 
davant la pobresa energètica.  
 
La denúncia al Govern de l’Estat es basa, en primer lloc, en què la reforma del sistema elèctric 
a Espanya, com s’ha llegit, té com objectiu augmentar els ingressos de les empreses privades 
subministradores i vol aconseguir aquest objectiu castigant els nostres ciutadans i ciutadanes 
amb augments desmesurats en les seves factures energètiques. En segon lloc, la moció 
aprovada també denuncia l’actuació del Govern de l’Estat; per tant, per això no estàvem 
d’acord a recollir l’esmena a la part expositiva que presentava Convergència i Unió, perquè ja la 
moció denunciava l’actuació del Govern de l’Estat en presentar recurs davant el Tribunal 
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Constitucional contra el Decret 6/2013 de la Generalitat, i esmentava que aquest recurs en 
provocava la suspensió i també perjudicava les famílies catalanes que podien gaudir dels 
beneficis establers en el decret. 
 
La denúncia al Govern de la Generalitat és per l’absoluta tebiesa amb què ha actuat davant del 
greu problema que, per a moltes famílies catalanes, les més colpejades per la crisi econòmica 
que ens afecta des de fa massa anys, ha significat l’augment de les tarifes energètiques. 
 
És cert que el Govern de la Generalitat, com deia l’esmena de Convergència i Unió, abans de 
l’aprovació del Decret, es va reunir amb les entitats del Tercer Sector. També és cert que el 
Parlament va ratificar aquest Decret. Però no és menys cert que, en el moment de la seva 
aprovació, el Grup d‘ICV-EUiA al Parlament ja va afirmar que el Decret era clarament insuficient 
i que no serviria per solucionar el problema de la pobresa energètica, bàsicament per dues 
raons: la primera, perquè els requisits que es demanava a les famílies que es volguessin acollir 
al Decret eren molt restrictius i, per tant, impedirien a la majoria gaudir de les mesures que el 
Decret preveia; i la segona, perquè el Decret no previa que aquestes famílies es veiessin 
dispensades de fer front al pagament de les factures sinó que el que preveia era únicament un 
ajornament d’aquest pagament. 
 
Les actuacions dels dos governs han provocat que, com van denunciar el passat 7 de 
novembre, fa dues setmanes, les organitzacions que formen part de l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica, les entitats integrades a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i 
sindicats com CCOO i UGT de Catalunya, les empreses subministradores han vist com els 
seus beneficis augmentaven escandalosament ―Endesa va obtenir 579 milions d’euros el 
primer semestre de 2014 del seu negoci a Espanya i a Portugal, Gas Natural va guanyar 676 
milions d’euros de la venda de gas a Espanya el primer semestre de 2014 i Agbar va ingressar 
432 milions d’euros al 2014―, i això ha estat possible perquè, per exemple, tal com hem dit 
abans, en el cas elèctric, des del mes de gener de 2013 fins al mes de febrer de 2014, la part 
fixa del rebut va passar del 35 % al 60 %.  
 
I això ha succeït mentre que a Catalunya, tot i que en el mes d’abril de 2013 el Ple del 
Parlament va aprovar una moció que instava el Govern català a promoure, de manera 
immediata, les mesures necessàries per combatre la pobresa energètica i evitar els talls 
indiscriminats dels subministraments a les famílies en situació de vulnerabilitat, avui, un any i 
mig més tard, podem afirmar que la Generalitat no ha impulsat cap mesura efectiva, només un 
decret inútil al qual únicament s’hi van acollir 800 persones de les més de 320.000 famílies que 
pateixen pobresa energètica a Catalunya.  
 
El segon objectiu de la moció, he dit que en tenia dos, era i és exigir a tots dos governs que 
rectifiquin les actuacions realitzades fins a dia d’avui i que, per tant, adoptin les mesures 
necessàries, mesures incloses a la moció aprovada, per acabar de manera efectiva amb els 
efectes que està provocant la pobresa energètica entre la nostra ciutadania.  
 
18. Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA en suport al Correllengua 2014 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Sí, moltes gràcies. Per evitar confusions, llegiré la moció sense el segon punt de la proposta 
d’Iniciativa perquè estic informat que a la Junta de Portaveus es va acordar que seria passada 
així al Plenari. A l’hora de votar, aquest punt no existirà.  
 
El senyor F. Xavier Serra Vigil 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. 
 
“Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, convertint-la en 
la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les persones 
nouvingudes. 
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Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries. 
 
Atesa la consolidació que, després de 18 anys, està assolint la iniciativa cívica del Correllengua 
gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general. 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana. 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi i que 
s’ha traduït, entre d’altres actuacions, a donar suport al Correllengua en anys anteriors. 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que l’Ajuntament Ple adopti 
els següents:  
 
ACORDS 
 
Primer . Donar suport al Correllengua 2014 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor 
de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a 
favor de la seva unitat. 
 
Segon . Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a 
facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la 
població nouvinguda. 
 
Tercer . Donar trasllat d’aquests acords a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua catalana (CAL), a les associacions, entitats i col·lectius del nostre municipi, i als 
organitzadors del pas del Correllengua pel Masnou.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, amb 
l’absència d’una regidora, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots 
en contra (PP). S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, gràcies alcalde. Hem votat en contra per dos motius molt senzills. Nosaltres pensem que les 
llengües estan per entendre’s, per relacionar-se, per expressar-se, per transmetre el 
coneixement. Les llengües per al que no estan, ni han de servir, és per separar, per diferenciar-
se o per enfrontar-se. Per això no han de servir les llengües. Jo dubto, i tinc dubtes seriosos de 
la bondat amistosa i simpàtica del Correllengua, en tinc dubtes seriosos. Que no he dit que no 
hi poguessin ser, anys enrere, però dins del context que estem en els últims anys, el 
correllengua ve a ser un vehicle, s’està utilitzant com un vehicle més de la independència, cosa 
que trobo que és molt greu. 
 
Pensem, nosaltres, que la dosi de victimisme que estan fent servir en els preàmbuls de la 
moció sobre la llengua no es corresponen en absolut amb la realitat, parlant de les necessitats 
de la marginació del català per l’Estat i per Europa, parlant de les necessitats de normalització. 
Què vol dir normalització? Què vol dir normalització? No n’hi ha prou amb la immersió 
lingüística que tenim a les escoles? Què vol dir normalització? No entenc el sentit que li volen 
donar a la normalització. Si normalització és normalitzar, és uniformitzar cap a un sentit, és a 
dir, només cap a la llengua catalana això no és normalització. I una mica, una mica no, la 
tendència va per aquí. És normalitzar? Multar? A qui no vulgui, per dir alguna cosa, retolar en 
català i vulgui retolar en castellà? Això és normalitzar? No, això no és normalitzar. És 
normalitzar, dir en un ROM com és el nostre cas i d’altres la llengua vehicular d’aquest 
ajuntament o els seus documents s’escriuran almenys al català, però almenys és de facto, 
únicament en català. Això és normalitzar? No, això no és normalitzar. Llavors, jo crec que si 
cregués en la bondat d’aquesta moció, la votaria tranquilíssimament a favor, però jo penso que 
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el context en el qual estem situant aquests suports a correllengues surten de la bondat que 
hauria realment de tenir. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, molt breument. Evidentment, obviaré la intervenció del senyor Federico perquè crec que les 
seves consideracions no tenen, tenen un escàs interès, des del meu punt de vista. Només volia 
dir que altres anys s’han anat aprovant mocions similars i una qüestió que vam fer veure a la 
Junta de Portaveus d’ahir, d’ahir dimecres no?, era que el segon punt que es presentava, 
doncs, que ja s’havia produït als actes del Correllengua del 18 d’octubre i, per això, que era bo 
retirar-lo, perquè no tenia sentit presentar-ho. Moltes gràcies.  
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Sí, també breument. En tot cas, primer volia agrair el vot positiu de la major part de grups 
municipals i després volia afirmar una cosa. Jo no sé si el Correllengua té bondat o no té 
bondat, el que estic segur és de la bondat del Partit Popular respecte del català. N’estic 
seguríssim, eh. Per exemple, en el Decret del trilingüisme a les Illes Balears, és un exemple de 
bondat, de tolerància, de buscar la pau social, lingüística, etc. de les Illes Balears. Per exemple, 
la invenció continuada de normes per eliminar l’escolarització en català al País Valencià que, 
encara avui, encara i així, és prou important. O la cirereta de tot el pastís, que és la Llei Wert, 
que està dedicada, tal com va dir el mateix ministre, a españolizar a los niños catalanes. Totes 
són exemples de bondat, de tolerància, de buscar la pau social, d’equitat en les dues llengües, 
etc. i no cal oblidar, per si algú no ho sap encara, que la llengua pròpia a Catalunya és el 
català. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
No ha estat al·ludit, eh, però té un torn de rèplica, evidentment. Ha estat contradit, eh? Bé, per 
això hi som també, amb el dret de contradir també, eh, endavant, té la paraula. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Per descomptat que accepto qualsevol contradicció. No, només era una puntualització. Ampliar 
una mica la informació al Sr. Serra. Ja anteriorment, jo recordo algun altre regidor o regidora 
d’aquest Ajuntament que ja havia comentat el mateix, sobre el que he opinat jo. Anava a dir 
que el Partit Popular és un partit que està en contra del català, vull recordar, vull recordar que el 
Partit Popular governa a les comunitats on es parla majoritàriament el català, com són les Illes i 
la Comunitat Valenciana, em vinc a referir, que una bona part dels nuclis dels catalano o 
valenciano o mallorquí parlants són nuclis essencials dins del Partit Popular. No oblidem això, 
amb la qual cosa aquest missatge que diuen vostès es contradiu, cau de la seva base, del seu 
principi. Gràcies.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Tens, evidentment, tens la paraula. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
No, que, en tot cas, si llegeix atentament l’acta, el Ple que ve veurà que jo no he dit mai, en cap 
moment, que el Partit Popular faci, al revés, ho he dit i he insistit i he posat exemples de la 
bondat del Partit Popular respecte del català. 
 
19. Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA demanant actuacions per prevenir i 

reduir els efectes dels aiguats 
 
La senyora Elena Crespo Garcia llegeix la moció següent: 
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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. 
 
“Les pluges que s’han produït al Masnou en les darreres setmanes han causat importants 
destrosses a alguns carrers del nostre municipi, han inundat baixos d’edificis i els passos 
soterrats de la N-II, han col·lapsat les entrades i sortides al Port Esportiu i han fet necessària la 
intervenció dels bombers. 
 
Aquesta situació, de la qual s’han fet ressò diferents mitjans de comunicació, ha provocat 
també diverses protestes de veïns i veïnes del nostre municipi, que han patit les conseqüències 
d’aquests aiguats. 
 
Entre les raons que poden explicar aquests efectes dels aiguats al nostre municipi se’ns 
acudeixen una xarxa de recollida d’aigües pluvials i de clavegueram insuficient o malmesa en 
alguns dels seus punts, desguassos insuficients o incorrectament ubicats..., però també un 
incorrecte manteniment per part dels diferents responsables de les instal·lacions existents 
(col·lectors embussats, embornals obturats, bombes que no funcionen...). 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA creu que no és el moment de llençar crítiques a tort i a dret, sinó 
que ha arribat l’hora d’adoptar aquelles mesures que serveixin per prevenir i reduir els efectes 
dels aiguats al Masnou. 
 
Per al nostre grup és absolutament imprescindible un gran acord polític per tal de consensuar 
un pla d’actuació, amb la corresponent dotació pressupostària, que permeti millorar les actuals 
instal·lacions, així com els protocols a seguir per al seu manteniment, tant per part de les 
administracions públiques com per part de les entitats privades. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que el 
Ple de l’Ajuntament prengui els següents  
 
ACORDS  
 
Primer . Encarregar, amb caràcter d’urgència, als serveis tècnics municipals la realització d’un 
estudi exhaustiu sobre la situació actual de totes les instal·lacions relacionades amb la recollida 
i canalització de les aigües pluvials i el clavegueram, els desguassos i embornals a la N-II, els 
passos soterrats sota la N-II i els accessos i sortides al Port Esportiu del Masnou.  
 
L’informe corresponent a aquest estudi haurà de contenir, a més, les propostes d’actuacions, 
prioritzades i valorades, que s’haurien de realitzar, tant per la iniciativa pública com per la 
privada, per tal de prevenir i reduir els efectes dels aiguats al nostre municipi. 
 
Segon . Instar, en funció del contingut de l’informe anteriorment esmentat, les parts implicades 
(públiques i privades) a presentar una proposta d’actuació per resoldre, en el termini de temps 
més breu possible, les deficiències i/o insuficiències detectades en l’informe que siguin de la 
seva competència. 
 
Tercer . Incloure, en la proposta de pressupost per a l’any 2015, una partida amb dotació 
suficient per iniciar aquelles actuacions que l’informe hagi recollit com a prioritàries a executar 
per l’Ajuntament del Masnou. 
 
Quart . Informar d’aquests acords la ciutadania del Masnou.” 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
En tot cas i per no llegir-les en la seva totalitat, volia informar que part d’aquestes esmenes 
anaven per un costat a puntualitzar que aquests fets no es produeixen cada vegada que plou, 
sinó que es produeixen quan hi ha pluges d’intensitat molt forta o torrencial, com és el cas de 
les que es van produir el dia 3 de novembre. Aportàvem unes dades preses a l’estació 
meteorològica del port que ens deien que en 24 hores havien caigut 61 l/m² i, d’aquests, 
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pràcticament 40 litres es van concentrar en una hora i el que sí que llegiré són altres esmenes 
que portàvem. Alguna d’elles feia referència a emfatitzar o explicar quines mesures s’havien 
pres per part d’aquest Ajuntament en tasques de manteniment, que podia semblar que 
quedaven en entredit en l’argument o l’argumentari de la moció. Per tant, llegiré ara algunes de 
les esmenes presentades: 
 
Dèiem afegir a continuació del 3r paràgraf: 
 
“Atès que la setmana anterior a les pluges s’havien realitzat tasques de manteniment en la 
xarxa, en el tram del Camí Ral, fet pel qual caldria descartar que la manca de manteniment fos 
una de les raons per les quals la xarxa va quedar col·lapsada, així com que les bombes 
funcionaven correctament, si bé el fet de quedar negades per acumulació d’aigües n’impediren 
el correcte funcionament. 
 
Atès que de l’observació del comportament i recorregut superficial de les aigües durant la 
tempesta, va fer palès que les obres realitzades pel Serveis Territorials de Carreteres a 
Barcelona, depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
consistents a col·locar unes barreres prefabricades de formigó, tipus New Jersey, al llarg de la 
N-II entre aquesta i la infraestructura ferroviària, actuen com a barrera física i impermeable, fet 
que provoca l’acumulació d’aigües a la N-II, dificultant i fins tot impedint-ne la circulació i, de 
retruc, la inundació dels carrers propers a la N-II. 
 
Proposàvem també en els acords: 
 
A l’acord primer, eliminar, l’expressió que feia referència “tant a la iniciativa pública com a la 
privada”. 
 
I substituir l’acord segon per: 
 
“Instar els Serveis Territorials de Carreteres a Barcelona i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a presentar una proposta d’actuació per resoldre, a 
la major brevetat possible, l’acumulació d’aigües superficials acumulades com a conseqüència 
de la barrera física que suposen les peces prefabricades de formigó, Tipus New Jersey, així 
com l’estructura ferroviària” 
 
Per tant, proposàvem substituir l’acord tercer i incloure un acord que digués: 
 
“Complementar, si s’escau, la partida de 150.000 euros proposada per l’equip de Govern en la 
proposta de pressupost per a l’any 2015, per poder fer front a aquelles actuacions que l’informe 
hagi recollit com a prioritàries a executar per l’Ajuntament del Masnou ” 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Nosaltres no acceptem les esmenes proposades pel Govern, ja que entenem que..., bé, se’ls 
va fer una contraproposta a aquestes propostes. Se’ls va dir que totes aquestes 
argumentacions es podien incloure a la seva exposició de vot i, per tant, nosaltres pensem que 
aquí hi ha un intent de tirar pilotes fora a altres administracions que també tenen competències 
a arranjar aquests temes. No estem posant en entredit la competència municipal, ni el treball 
dels tècnics ni dels treballadors municipals, però entenem que l’Ajuntament té també 
responsabilitats i que ens hem de coordinar per buscar una solució al més òptima possible per 
a tothom. Per tant, rebutgem les esmenes. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal de CiU amb el 
resultat següent: 9 vots a favor (CiU, amb l’absència d’una regidora, i ERC-AM) i 11 vots en 
contra (PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). Les esmenes queden 
rebutjades. 
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El president sotmet a votació la moció del Grup Municipal d’ICV-EUiA amb el resultat següent: 
20 vots a favor (CiU, amb l’absència d’una regidora, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la 
regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Ja deuen haver sentit aquesta frase que a Itàlia, doncs, es diu, no? 
Piove, governo ladro o piove, porco governo. No, és aquella forma d’assenyalar el govern com 
a culpable de tot el que passa. Nosaltres, doncs, no ho farem això. Nosaltres creiem que el que 
va passar a principis de mes al Masnou va ser un fet excepcional, no, que va posar al límit els 
serveis municipals, d’ajut com la Policia Local, Protecció Civil, els bombers, també. Perquè es 
van malmetre carrers, es van negar domicilis, llavors creiem, sincerament, que cal felicitar els 
serveis per la tasca realitzada. És clar, no els podem ni volem culpar, el Govern, de les pluges, 
només faltaria; però sí que creiem que la moció posa damunt la taula un fet evident que sí que 
compet l’Ajuntament, que és el control, la neteja dels sistemes de clavegueram i els sistemes, 
els embornals, no? I és un fet que no va funcionar, és a dir, no va funcionar. Podem suposar 
que és que no estaven prou nets, podem suposar que el seguit de pluges que hi va haver fins 
l’arribada de la grossa, no la de Nadal, eh, la de la pluja. Doncs, no estaven prou nets, no van 
ser capaços d’absorbir el fort volum d’aigua. Jo crec que és important, em sembla que ha 
comentat el company del Govern, el senyor que està al Govern no el company de Govern, que 
hi havia 60 l/m², jo crec que són unes pluges excepcionals. Per tant, pot donar-se el cas que, 
governi qui governi, es doni aquesta situació, però hem de posar-hi solució. Jo crec que 
aquesta moció és molt interessant, perquè posa damunt la taula que cal començar a preveure 
una solució i, al nostre parer, dóna peu a la redacció del que normalment es diu un Pla Director. 
Un Pla Director, en aquest cas d’una infraestructura, de gestió d’infraestructura, doncs, on 
s’haurien d’establir les prioritats a executar, on s’hauria d’establir el termini per dur-les a la 
pràctica i on s’hauria d’establir el pressupost anyal per executar aquest projecte. Un 
planejament a mig/llarg termini, ja saben el que diuen, no? Qui governa pensant només en 
quatre anys és un gestor, qui governa pensant en el futur és un estadista, doncs, siguem 
doncs, estadistes. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Bé, sí en la moció anterior; no, a l’altra, la de la pobresa energètica. He felicitat Iniciativa per 
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per haver incorporat part de les esmenes que 
presentàvem; malauradament, en aquesta ocasió no puc fer el mateix.  
 
I hauria de dir que em sembla que vostè ens acusava de no haver acceptat la proposta que 
feien. Vostès van fer una proposta de tot o res, com que hem acceptat el tot vostès han aplicat 
el res, però normalment la virtut està en un terme mig. Per tant, aquí penso que vostès han 
tingut una manca de cintura política molt important, perquè neguen veritats com punys, és a dir, 
negar-se a incorporar que van caure 40 l/m² en una hora, doncs jo no li trobo explicació.  
 
Negar-se a acceptar o incloure en la moció que la barrera que ha col·locat carreteres entre la 
RENFE i carreteres fa un efecte de pressa i això provoca l’embassament de la Nacional II, 
doncs no li trobo explicació. Li trobo més explicació al fet que no hagin acceptat les altres 
esmenes que fèiem; perquè vostè deia, sembla que vostès vulguin culpar uns altres. No, no, 
nosaltres assumim la nostra responsabilitat, com suposo que els govern anteriors assumiran 
també les seves, si és que les tenen, però també havia de dir que vostè, no acceptant aquestes 
esmenes, el que sembla és que el que volen és silenciar la feina de l’Equip de Govern, perquè 
si nosaltres els diem que la setmana anterior es va fer neteja i es va fer el tractament preventiu 
que es fa de la neteja del clavegueram i vostès no ho volen posar, doncs serà que és que no 
volen que consti que aquest Ajuntament fa feines preventives o no volen que consti que 
netegem el clavegueram. Si vostès no volen posar que aquest Ajuntament, en la proposta de 
pressupost, ha fet una proposta d’incorporar 150.000 € per fer front a aquestes actuacions que 
puguin ser necessàries, doncs, potser és que a vostès no els interessa que sàpiga que aquest 
consistori, aquest Equip de Govern, ha posat 150.000 € en el pressupost per poder fer front a 
inversions. Bé, tant de bo el pressupost prosperi o, com a mínim, facin vostès propostes 
superiors a aquests 150.000 €. Dit tot això, el que sí que m’agradaria dir és que aquest 
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Ajuntament va fer, durant aquell dia, com ha dit el company del Partit Socialista de Catalunya, 
doncs, cal dir que, tant la brigada com els serveis tècnics, com Policia Local i Protecció Civil, 
doncs, van ser molt àgils. No era fàcil treballar en aquelles condicions, sobretot en les primeres 
hores durant les quals es van produir els aiguats, i tant la brigada municipal com Policia Local, 
com Protecció Civil, doncs, van actuar amb tota celeritat en el que van poder, no?  
 
Volia informar també que, en les següents 24 hores a l’aiguat que es va produir, membres 
d’aquest Equip de Govern vam mantenir una reunió d’urgència, tant per diagnosticar què és el 
que havia passat?, quins efectes s’havien produït aquelles pluges?, quins efectes havien 
produït els aiguats?, i, sobretot, poder diagnosticar per què es produïen aquests efectes, no? 
Una primera aproximació. Òbviament, després, si hi ha informes tècnics, ja hi aprofundiran, no? 
Òbviament, com dèiem en la moció, creiem que les obres fetes per Carreteres, amb la 
instal·lació d’aquesta barrera de formigó, diguem, entre la Nacional II i la via del tren, doncs, no 
ajuden en casos de pluja. Això genera un mur de contenció que ens acaba generant una 
piscina o un embassament a la Nacional II i que no permet evacuar correctament les aigües. 
Segurament també, algunes de les obres que es van fer en els últims anys, sobretot amb el 
FEIL, en què es van igualar alguns paviments d’algunes voreres, també ajuden al fet que 
l’aigua no flueixi com fluïa abans i, segurament també, doncs, la xarxa que tenim actual no 
permet l’evacuació quan es produeixen aiguats d’aquesta magnitud. En aquesta mateixa reunió 
també es va decidir destinar 100.000 € del pressupost actual per a aquelles actuacions que 
fossin més urgents i més immediates, no, algunes d’elles, doncs, espero que les puguem veure 
aviat. A partir d’això es van prioritzar una sèrie d’intervencions que podríem definir com a 
intervencions a curt termini, que seria pràcticament la reparació dels danys i la neteja en la 
major brevetat possible. Algunes d’aquestes intervencions ja s’han fet i d’altres, doncs, 
segueixen en curs, i altres intervencions a curt termini que semblaven àgils i fàcils de fer, com 
podia ser l’ampliació d’un nombre d’embornals o de reubicació d’alguns embornals per tal 
d’ajudar al fet que en episodis de pluja com aquest, doncs, puguin evacuar més aigua.  
 
Estic d’acord amb la intervenció que ha fet, un cop més, el senyor Suñé, del Partit Socialista de 
Catalunya, en què hi ha també unes intervencions que han de ser a mig termini i a llarg termini, 
no? I aquestes intervencions passen per estudiar la xarxa actual, per veure on tenim les 
deficiències i, sobretot, per proposar actuacions encaminades a reduir l’aportació d’aigües que 
es produeix actualment al carrer Sant Felip, Dr. Agell, Capitans Comelles, etc., que són 
principalment els més crítics en episodis de fortes pluges.  
 
Aquesta reducció, a falta dels informes i de les solucions tècniques que esdevinguin, fan pensar 
que una dels solucions que s’ha de fer és millorar la recollida d’aigües a l’avinguda Cusí 
Fortunet, ja que aquesta fa una gran aportació d’aigua, que és la que acaba circulant pels 
carrers Sant Felip i Capitans Comelles, i intentar reorientar al màxim aquestes aigües 
superficials cap a les xarxa de fluvials que tenim a Tomàs Vives. Per tant, s’estan estudiant 
diverses solucions que, amb intervencions sobretot a Cusí Fortunet, com deia, puguin ajudar a 
captar el màxim d’aigües que ara flueixen per la superfície. I també es va decidir, doncs, enviar 
una carta i fixar una reunió amb Carreteres, perquè creiem que també correspon a Carreteres 
fer alguna intervenció que impedeixi la inundació de la Nacional II i dels carrers adjacents. No 
s’ha de perdre de vista que durant pràcticament una hora, la Nacional II va estar totalment 
impracticable i creiem que també és Carreteres qui, d’alguna manera, ha d’actuar. Ha de 
valorar també perquè es produeixen aquestes situacions i haurà de prendre les mesures que 
creguin adients. Per aquest motiu, s’ha fixat, també, una reunió amb Carreteres, que crec que 
tindrà lloc a final d’aquest mes, i esperem que també puguem treure alguna cosa positiva 
d’aquesta reunió. 
  
Per tot això, malgrat no haver estat acceptades les esmenes que proposàvem, ja no en la seva 
totalitat sinó parcialment, hem donat suport a la moció que Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa ha presentat avui. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Molt bé, doncs, simplement volia agrair tot el suport demostrat pels grups municipals i per la 
regidora no adscrita i bé, només encoratjar tant al Departament de Foment com el de 
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manteniment que posin en marxa tota la maquinària, la que és de competència municipal i la 
que no, doncs, perquè aquestes torrentades, que vostès diuen que són excepcionals, però de 
tota la vida que visc aquí ha passat sempre, val. Aquí, estem en una comarca en la qual plou 
poc i malament i sempre ens trobem amb la mateixa problemàtica. Per tant, jo crec que els 
demanaria que no juguin amb el llenguatge, que acceptin que tenim una xarxa de clavegueram 
obsoleta i desfasada, que, si us plau, busquin solucions perquè no torni a succeir el que va 
passar.  
 
El senyor Pere Parés informa que la senyora M. Celia Alcalá Gómez cessarà en uns dies com a 
secretària general de l’Ajuntament del Masnou, manifesta en nom seu i el de tota la corporació 
l’agraïment per la feina feta i li desitja molta sort en les seves noves responsabilitats. 
 
El senyor Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 22.40 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. 
 
 


