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Núm. PLE2014/14 
 
Acta del Ple extraordinari de l'Ajuntament del Masn ou de l’11 de desembre de 2014 
 
A la vila del Masnou, a les 20.05 hores del dia 11 de desembre de 2014, a la sala de 
sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió extraordinària 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 accidental i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra. 
Mònica Espinàs Martínez, 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. 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. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Bona nit a tothom, al públic també que ens acompanya. Comencem aquest Ple extraordinari 
que té la intenció d’aprovar el pressupost general del 2015. La mecànica que farem serà la 
següent:  
 
Primer hi haurà l’exposició del projecte de pressupost per part del tinent d’alcalde i regidor 
d’Hisenda, i després cada un dels grups, de menor a major, comptant la regidora no 
adscrita, faran la presentació de les esmenes i procedirem a votar-les. Pot haver-hi una 
intervenció en aquell moment, si vostès la desitgen estan en el seu dret, si no a mida que 
anem avançant el debat. Finalment, el que farem és votar el projecte de pressupost amb les 
esmenes que s’hagin incorporat. Llavors, també, si vostès ho desitgen evidentment, es pot 
fer l’explicació global. Al llarg d’aquest debat, doncs, poden haver-hi rèpliques i 
contrarèpliques, evidentment, perquè si un regidor se sent contradit d’acord amb el ROM 
podrà demanar la paraula. Intentarem no fer al·lusions personals. Si n’hi hagués les haurem 
de gestionar, també. Per tant, doncs, començarem per l’explicació per part del senyor 
Llorenç Birba.  
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El Sr. Llorenç Birba 
 
Gràcies. Bona nit. Bé, presentem el projecte de pressupost municipal 2015. Avui presentem 
el darrer pressupost d’aquest mandat, i en aquests pressupostos s’hi poden veure reflectits 
diversos aspectes. Per una banda, els relatius als problemes estructurals que s’han hagut 
d’afrontar al llarg de tot el mandat i, per una altra, els específics d’aquest exercici. La crisi 
econòmica primer i les mesures econòmiques il·legals que s’han implantat posteriorment 
han obligat aquest govern a haver-les d’afrontar, rebaixant despeses per poder equilibrar els 
comptes, cosa que no és gens agradable ni agraïda, però avui podem dir que en aquest 
darrer exercici ho hem aconseguit i presentem un pressupost equilibrat. 
 
En iniciar el mandat vam haver d’afrontar per imperatiu legal un Pla de mandat per restituir la 
situació financera en un termini màxim de tres anys i mig fins al mandat, un Pla d’ajust per 
equilibrar els comptes i un Pla d’estabilitat per signar un préstec amb l’ICO per poder pagar 
els proveïdors de l’any 2012. Aquest préstec ja es va amortitzar ara ja fa un any. Hem 
eliminat els números vermells, el dèficit pressupostari i el romanent de tresoreria negatiu i 
hem restituït a la caixa aquest romanent negatiu que s’havia produït. Hem rebaixat 
l’endeutament de l’Ajuntament, que se situava a onze punts per damunt del límit legal a l’inici 
del mandat i el deixem gairebé trenta punts per sota d’on era al principi. Hem superat el mal 
tràngol dels primers mesos de mandat en què durant força mesos no podíem pagar 
proveïdors i teníem dificultats per poder pagar íntegrament les nòmines en els dies en què 
era habitual pagar-les. Hem passat d’una situació de dependència tresorera amb les entitats 
financeres a una situació d’autonomia total en què ja no és necessari demanar crèdits als 
bancs per pagar nòmines i proveïdors, i avui, de fet, ja fa uns quants mesos que estem 
pagant regularment els proveïdors a trenta dies.  
 
En resum, hem trampejat el mandat amb menys alegria econòmica que en anys anteriors, 
però hem tirat endavant. I si és cert que durant dos anys hi va haver molta sequera, 
econòmica, al final hem pogut engegar, fins i tot, alguns projectes emblemàtics com la Casa 
del Marqués, avui ja en ple funcionament i un alt grau d’ocupació, o l’ampliació del 
poliesportiu, que es començarà a visualitzar el proper any. I també petites inversions, ara en 
tràmit de licitació i informació pública, que portaran alguna millora en diferents barris de la 
vila.  
 
El pressupost que presentem ha tingut cura de protegir aspectes importants de la gestió 
municipal, i en posaré alguns exemples. A l’Àrea de Manteniment i Serveis, incorporem la 
licitació d’un nou contracte de neteja i recollida d’escombraries que té un petit increment de 
dotació, però que era del tot necessari per diferents motius. El darrer, fa quatre anys va 
quedar desert i el contracte actual es va dissenyar, recordem-ho, amb una població de, tot 
just, 15.000 habitants davant dels 23.000 actuals. L’Ajuntament ha hagut de finançar, a part 
de la renovació, a part del contracte,la renovació de tots els contenidors de la via pública, 
perquè no tenien més marge amb aquest contracte. I ens comprometem, evidentment, amb 
el que queda de mandat, a fer campanyes de sensibilització perquè millori la recollida 
selectiva. En clavegueram, mantenim el contracte malgrat que tots els grups de no govern, 
fa un any, van aprovar la supressió de la taxa que finançava aquest servei.  
 
En cultura, s’ha redissenyat el festival Ple de Riure, rebaixant-ne el cost en un 30% per fer-lo 
més sostenible i garantir-ne el futur o l’espai de Ca n’Humet, on ara es pot garantir una 
programació estable a l’espai escènic. En serveis generals, malgrat la crisi econòmica, hem 
mantingut tots els serveis públics, inclosos els no obligatoris i els no competencials. Hem 
incrementat, durant el mandat i de forma significativa, la partida destinada a la despesa 
social i hem abaixat, per contra, partides de publicitat, despeses de representació i d’altres 
no obligatòries. En definitiva, presentem un pressupost adaptat a la conjuntura actual, 
equilibrat, com no podia ser d’altra manera, i amb la voluntat de donar el màxim servei públic 
amb els recursos disponibles. I, a continuació, llegiré la proposta que sotmetem a aprovació 
al Ple. 
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2.Aprovació del pressupost general 2015, bases d’ex ecució, relació de subvencions 

nominatives, plantilla de personal i complements re tributius  
 
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent. 
 
“Atesos els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 2 a 23 del 
Reial decret 500/90, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/88, de 28 
de desembre, i una vegada complerts els requisits legals que en resulten, amb la realització 
dels documents necessaris i els informes preceptius. 
 
Atès el que s’estableix en la LO 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i el Reial 
decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat. 
 
Atès que els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 126 i 127 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, determinen que les 
corporacions locals aprovaran anyalment, en ocasió del pressupost, la plantilla de personal, 
que comprendrà tots els llocs de treballs, degudament classificats, reservats a funcionaris i a 
personal laboral i eventual. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer . Aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici del 2015, el resum del 
qual, per capítols, és el següent: 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT 

1 DESPESES DE PERSONAL 9.300.000,00 

2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 7.773.496,10 

3 INTERESSOS  265.029,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.402.611,90 

6 INVERSIONS REALS 1.267.907,07 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 485.000,00 

9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.205.215,00 
  TOTAL PRESSUPOST DESPESES 22.699.259,07 

  
ESTAT D’INGRESSOS 
 
CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT  

1 IMPOSTOS DIRECTES 10.895.084,00 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 190.000,00 

3 TAXES I ALTRES IMPOSTOS 3.777.800,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.161.000,00 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 448.000,00 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 364.000,00 

9 PASSIUS FINANCERS 863.375,00 

  TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 22.699.259,07 

 
Segon . Aprovar les bases d'execució del pressupost, així com les subvencions nominatives 
recollides en aquestes bases. 
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Tercer . Aprovar la plantilla i els complements retributius detallats al document Mobilitat 
personal laboral 2015, que formen part de l’annex de personal del pressupost 2015. 
 
Quart . Exposar al públic el pressupost esmentat durant el termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de 
la corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord 
es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant el termini 
d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el 
que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies. Doncs comencem per les esmenes. Començaríem per la regidora no adscrita, la 
senyora Judit Rolán, que la paraula per presentar-les. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Bona nit a tothom. Les esmenes, tot i que van ser presentades pel Grup d’Iniciativa, les 
defensaré jo. El fet que fossin presentades pels companys de l’oposició respon a un 
formalisme i és que aquesta regidora no té vot a la Comissió Informativa d’Administració i 
Finances i la senyora secretària, en aquell moment, no veia adient que sense vot pogués 
presentar les meves pròpies esmenes. Va ser llavors quan els companys, amablement, es 
van oferir per presentar-les en el meu nom a la comissió, perquè avui poguessin ser 
debatudes i sotmeses a votació. Agraeixo als companys d’Iniciativa el gest i passaré a 
explicar el perquè d’aquestes esmenes.  
 
Un pressupost municipal és una declaració d’intencions. S’hi haurien de veure reflectides les 
prioritats del full de ruta de govern, com bé deia el regidor. Prioritats enfocades al vilatà, 
estem al servei del poble i tenim la gran sort de poder decidir on volem destinar els pocs 
més de 22 milions d’euros que tenim per fer funcionar aquest Ajuntament i els seus serveis. 
És una responsabilitat molt gran i amb aquesta responsabilitat presento les meves esmenes 
enfocades cap a la disminució o eliminació de partides que aquesta regidora considera 
prescindibles i l’augment d’aquelles que s’haurien de blindar en favor del vilatà.  
 
En primer lloc, a Serveis Centrals demano una reducció de les partides que el Govern 
proposa augmentar respecte de les actuals, perquè considero que aquest increment 
proposat no està justificat. També demano una racionalització de la despesa en publicacions 
i butlletins. L’esmena més important de totes en aquesta àrea és la de la supressió de la 
dació i pagament en aquest concepte de les quotes de les associacions municipalistes, tant 
de la Federació de Municipis de Catalunya com de l’Associació Catalana de Municipis. Tant 
l’una com l’altra s’han vist, en els últims anys, immerses en escàndols que han contribuït a 
les deplorables llistes de càrrecs públics imputats. Crec que és imprescindible que, des de la 
política municipal, es deixi de donar suport a aquestes associacions fins que els seus 
càrrecs estiguin totalment nets de qualsevol sospita. Igualment, crec que la imatge 
d’aquestes dues associacions actualment no és transparent i, tot i que no poso en dubte la 
feina que havien fet anteriorment, sí que poso en dubte que els vilatans del Masnou hagin 
de dedicar una mica més de 8.000 € a associar-s’hi.  
 
En Salut Pública, proposo l’augment de dues partides fonamentals al meu entendre, que 
fomenten la prevenció i l’educació en la salut, per exemple, la importància del pla de 
drogodependència, que hauria d’estar fora de tot qüestionament.  
 
En Serveis Socials, proposo augmentar la partida d’ajuts socials de forma substancial, ja 
que hem de ser coherents amb dues coses. Primer, el moment econòmic i de crisi que vivim 
en l’actualitat i, segon, el discurs que en moltes ocasions s’ha escoltat en aquest plenari de 
situar-nos al costat dels més necessitats. Crec que amb l’augment proposat d’aquesta 
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partida es deixen enrere les paraules i es passa a l’acció, amb una dotació econòmica que 
permeti millorar i ampliar la tasca que ja es fa des d’aquesta regidoria.  
 
Les partides d’Alcaldia són unes altres que proposo reduir, i aquesta reducció no és més 
que demanar que se’n faci un ús racional. Per poder destinar recursos a temes prioritaris 
com els serveis socials n’hem de racionalitzar d’altres.  
 
Proposo una reducció de despeses diverses de Civisme, Urbanisme o de l’Àrea de 
Comunitat i Persones, entre d’altres. En l’àmbit de la cultura, proposo una reducció de 
48.000 € en despeses de teatre, música i dansa i un augment de la partida de les activitats 
de foment de la lectura. No és que no cregui en la cultura, res més lluny de la meva intenció, 
però amb les esmenes proposades la regidoria ja disposaria de més de 300.000 € per a 
activitats culturals i d’esbarjo diverses.  
 
En Ensenyament, proposo mantenir la partida d’activitats de promoció educativa i augmentar 
la del Consell dels Infants que el Govern proposa suprimir, perquè considero que és una 
activitat que marca positivament els participants i que, educativament, no podem renunciar a 
aquest impacte. Igualment, proposo rescatar la partida de la reutilització de llibres de text. 
Proposo augmentar la partida de programes i activitats esportives per donar una 
programació més amplia als vilatans. Proposo un augment de la partida d’activitats per al 
foment de la igualtat, d’actuacions en parcs i una reducció en la partida de mobilitat.  
 
També proposo no augmentar durant el 2015 la partida destinada a joventut i el seu Pla 
d’Acció. Finalment, dues regidories primordials. En primer lloc, Manteniment i Serveis. Tenim 
un poble amb unes carències en aquest aspecte de les quals tothom parla. Fa mesos, per 
no dir anys, que sentim parlar del nou concurs d’escombraries, d’un Pla d’Acció per a petits 
manteniments a la via pública del qual encara espero que el regidor em faci arribar una 
còpia, etc, etc. Però la realitat és que els vilatans perceben un poble brut, deixat, sense 
manteniment, amb parcs abandonats, amb sots al carrer. Per tot això, proposo augmentar la 
partida de Manteniment i Serveis substancialment, per tal de millorar de forma urgent 
aquesta sensació i la imatge del nostre poble.  
 
Finalment, la Regidoria de Promoció Econòmica. Estem en un país que sobreviu gràcies a 
les PIME, gràcies als autònoms, gràcies a tantes i tantes persones que, mancats 
d’oportunitats estables de feina per compte d’altre, decideixen aventurar-se en el seu propi 
negoci i decideixen donar forma a aquella idea. Hi posen ganes, esforç i moltes, moltes 
hores. Ha arribat el moment, ara que tenim una infraestructura com la Casa del Marqués, de 
posar-nos al seu costat més que mai. Els tècnics de Promoció Econòmica fan una feina 
meravellosa, però crec que s’han de dotar amb més recursos, tant per la part 
d’emprenedoria com la d’inserció laboral.  
 
Pel que fa ales inversions, mantindria les actuacions en l’entorn natural i en els espais verds 
que proposa el Govern, eliminaria la resta i destinaria una aportació important per a la 
millora de les nostres escoles municipals. Gràcies 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Sí, senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, senyor alcalde. Jo li voldria demanar a la regidora que, atès que hi ha algunes esmenes 
coincidents, si podríem fer votació per blocs, dos blocs senzills, perquè facilitaria molt la 
tasca de votació. Si fos així, jo per exemple proposaria que el primer bloc fos la 1, la 3, la 4, 
la 5, la 7, la 8, la 9, 10, 14, 15,16,17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 38 i 39 i, de les 
inversions, la 38 i la 39. 
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La Sra. Judit Rolán 
 
Per part meva no hi hauria cap problema. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Sí, un moment. La pregunta és: la resta de regidors saben el que voten? Sí, bé els que 
esteu junts sí, però jo pregunto...nosaltres tenim... 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Vosaltres teniu les esmenes, no?  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Jo no les tinc, no les tinc. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Perdona, no les tens... 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Et van ser lliurades i estan numerades, les esmenes... 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Sí, el públic també les té però em sembla...digues... 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, atès que estem parlant de 35 esmenes i que tot just ara ens assabentem dels dos blocs 
que es volen fer. Atès que hi havia esmenes que podrien ser acceptades per aquest Equip 
de Govern, jo el que demanaria és fer un recés per tal d’analitzar els dos blocs que ara s’han 
plantejat i veure si això ens pot condicionar o pot modificar el sentit de vot que nosaltres 
teníem respecte a la totalitat de les esmenes presentades. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Crec que el ROM ho preveu això que... digues, digues. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
No, respecte a la seva intervenció en el sentit que vostès no tenen les esmenes, això serà 
perquè els grups no treballen prou bé, perquè les esmenes es van repartir a la Comissió 
Informativa i estan numerades. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
No, no és que no tingui les esmenes. És que, no sé... és que no sabem el que estem votant. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Per aclarir la intervenció del portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa, insisteixo. Tenim el que nosaltres tenim, que va ser lliurat a la Comissió 
Informativa. És un bloc de 35 esmenes, alguna de les quals, dit sigui de pas, contenen 
errors numèrics que, en el temps que ha passat des de la Comissió Informativa fins avui 
ningú ens ha dit com es resolen, perquè malgrat que en una part s’apunten uns números al 
quadre que fa al final, per tal de mantenir el pressupost quadrat, els números no 
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corresponen amb els números que apareixen a la primera part. Insisteixo, no és que no 
tinguem les esmenes, les tenim. Tenim 35 esmenes i ens agradaria saber el que estem 
votant. Per tant, jo el que demanaria és un recés per poder analitzar aquests dos blocs.  
 
Demano disculpes al públic, perquè entenc que això no és el que tothom esperava. 
Nosaltres ens ho vèiem avenir, creiem que l’oposició ha tingut prou temps també, perquè és 
evident que això no s’ha improvisat ara. Han tingut prou temps, com a mínim, ja no dic des 
de la Comissió Informativa, però sí aquesta voluntat que suposo que es reproduirà després 
en la resta d’intervencions de totes les esmenes dels grups municipals. Insisteixo, han tingut 
temps de fer-nos arribar la seva voluntat de partir en blocs les esmenes. Aquesta voluntat no 
s’ha plasmat de cap manera. No som coneixedors de quins blocs es plantegen ara ni de 
quins es poden plantejar al llarg de la sessió i, per tant, jo demanaria un recés, com a mínim 
per veure què és el que estem votant. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Perdoni, senyor alcalde. Voldria la paraula. Només és, suposo que ha estat un error, però, 
evidentment, l’esmena que es va presentar en Comissió Informativa tenia un error de 2.000 
€ que va ser subsanat en aquell moment, i que després posteriorment vam enviar les 
esmenes al regidor corresponent, també se li va esmenar. Lamento que no se li hagi fet 
arribar, però ja a la comissió es va dir que a la tercera esmena la rebaixa era de 10.000 €, i 
els meus companys sí que la tenen així. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Una darrera intervenció i prenem una decisió, si us plau. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
A veure, només dues coses. A veure, a mi se’m va enviar, és a dir, després de la Comissió 
Informativa en què es van lliurar les esmenes en suport paper, ens vam comprometre tots a 
enviar-nos-les en format electrònic. Aleshores, tothom les va enviar, excepte la regidora no 
adscrita, i al cap d’uns dies jo les hi vaig reclamar. Aleshores, em va enviar el mateix 
document amb el mateix error no esmenat i em va dir “arregla’l tu mateix”. Amb un PDF un 
error no es pot esmenar. 
 
I després, demano també, una altra pregunta, perquè és clar, per exemple, hi ha una 
proposta en què demana incrementar dues partides a Manteniment. Hi ha dos contractes. Hi 
ha un contracte de clavegueram i hi ha un contracte de via pública i, aleshores, la regidora 
demana incrementar la partida, em sembla perfecte. Però és clar, hi ha un contracte vigent, 
eh,i ampliar aquest contracte, el que hem de fer primer és rescindir l’actual, indemnitzar el 
contractista legalment i, aleshores, tornar a licitar. A mi em sembla que no sé si podem 
incórrer en una responsabilitat patrimonial, plantegem una cosa d’aquest tipus... 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Sí, senyor alcalde. Exacte. Crec que ens estem sortint del tema. Dues coses, la primera... 
exacte 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Bé, això és la seva opinió. Jo crec que, a petició del Govern, ens ha demanat aturar el Ple. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
A petició d’un Grup Municipal que m’ha demanat cinc minuts o dos minuts de recés i jo crec 
que haig de donar una resposta a això afirmativament.  
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El Sr. Eduard Garcia 
 
M’agradaria aclarir respecte a la intervenció que ha fet la senyora Rolán. Efectivament, en la 
Comissió Informativa vaig detectar un error. En l’anàlisi posterior, n’he detectat algun més. 
Pel que jo sé, 15.000 € més menys 1.499, no seria un euro, que és el que proposa vostè. La 
proposta esmenada en el número d’esmena, l’esmena número 11. Així com en l’esmena 
número 35, 99.000 € més 100.000 € no serien 199.999 €; per tant, insisteixo en el fet que hi 
ha, com a mínim, tres errors. Se la va informar en la Comissió Informativa que hi havia 
errors. Ha tingut més d’una setmana per esmenar-los, no ho ha fet i, evidentment, ens estem 
deslligant del debat. La meva intervenció, primera, no era una altra que dir que estan 
proposant partir la votació en dos blocs i que, com a mínim, el nostre Grup Municipal i parlo 
també en nom de l’Equip de Govern, ens agradaria saber quins dos blocs són els que 
s’estan plantejant per veure si algun d’aquests és assumible per part de l’Equip de Govern. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Repeteixo, agraeixo al senyor Garcia les esmenes que fa, però repeteixo que van ser 
enviades al regidor, es va comentar l’error i val a dir que aquesta regidora ho va enviar des 
del llit d’urgències i el mateix regidor em va dir que no em preocupés que les esmenava. 
 
A proposta de la presidència, es proposa fer un recés. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Reiniciem el Ple després de la petició del regidor. Nosaltres hem clarificat alguna cosa... i 
vostè demana la paraula, i la té. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
A mi m’agradaria manifestar i demanar que,atès que en aquest recés també hem tingut 
coneixement que el públic té un document en el qual sembla que algun Grup Municipal ja fa 
saber, fins i tot, l’acord que tenen i les partides a les quals s’arriba a un acord, així com la 
quantia econòmica i l’Equip de Govern no disposa d’aquest document, insisteixo, sobretot 
per respecte al públic, que al final és qui ha d’aguantar aquesta sessió ―que no serà ni 
curta ni agradable―, el que demanaria és, per una banda, veure si els grups municipals 
poden facilitar-nos els documents que tinguin, que ens puguin primer facilitar el debat i 
després garantir que el debat es produirà amb totes les garanties possibles. I això per una 
banda. A veure si ens ho poden facilitar. En cas que ens ho facilitin, jo crec que també per 
facilitar el debat, jo personalment seria partidari de fer un recés una mica ampli i poder 
analitzar tota la documentació de cop, atès que sembla que aquesta documentació existeix i 
està, insisteixo, està facilitada al públic i l’Equip de Govern no la té. Potser una solució és 
que algú de l’Equip de Govern passi al públic a veure si així els donen la documentació, 
s’incorpora una altra vegada com a regidor i podem seguir el debat, no sé.  
 
La veritat és que és una situació en la qual jo, com a Equip de Govern, demano disculpes. 
Insisteixo, sobretot pel respecte que em mereix el públic i que em mereixen tots els 
ciutadans de Masnou. Per tant, si li sembla bé senyor alcalde, jo el que demanaria és que si 
els grups municipals fan el favor de facilitar-nos aquest document per poder-lo analitzar amb 
una mica més de temps i, si s’escau, demanar un recés una mica ampli per tal de poder 
analitzar tota aquesta documentació. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies, senyor Garcia. De fet, la situació que s’està produint, miri, algú fa uns dies ens va 
dir que, si us plau, no segrestéssim la voluntat del Ple de fer el debat econòmic. Nosaltres 
hem portat un projecte de pressupost, algú els dirà que des del setembre estem intentant 
portar un projecte de pressupost, intentant parlar amb tots vostès. Sabíem que passaria 
això, sabíem que era un risc, però no hem volgut defugir la nostra responsabilitat, aquesta 
és la nostra. Sabem, també, quines majories hi ha, ho sabem perfectament; per tant, 
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nosaltres hem apostat per ser valents, per ser transparents i per presentar un projecte. La 
situació que s’està produint, nosaltres ens la podíem arribar a imaginar quan vèiem que no 
hi havia possibilitat de parlar amb tots vostès, vull dir, evidentment doncs, amb totes les 
garanties,evidentment, és legítim això, eh, i no ho critico pas; però,és clar, saben que el 
públic té algun document, sembla que exposa quines són..., bé sembla que és algun tipus 
de document que a nosaltres ens agradaria analitzar, perquè potser també hi votem a favor, 
però volem fer-ho amb garanties. Votar a favor o en contra, això què representa per als que 
hem presentat el projecte. Per tant, un recés d’un quart d’hora. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Però volem parlar 
 
El Sr. Pere Parés 
 
O, és clar que sí, senyor Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
No, respecte a la intervenció que ha fet el regidor de Convergència i Unió dient que el Ple no 
seria ni curt ni agradable, en tot cas si no és curt o agradable, no serà pas per l’actuació de 
l’oposició, serà, entenem, per l’actuació del Govern. Nosaltres respectem, igual que ell, el 
públic i nosaltres no intentem segrestar la voluntat del Ple. Si vostès sabien que passaria 
això, podrien haver actuat en conseqüència. No és la primera vegada en aquesta sala de 
plens que, i amb aquest govern municipal, ens apareixen amb propostes presentades el 
mateix dia i justament en debats pressupostaris,amb acords als quals arriben,als quals han 
arribat amb el Partit Popular, amb el GIM i amb el Partit Socialista, amb esmenes 
transaccionals de les quals ens hem assabentat justament en arribar al plenari; per tant, 
aquesta manca de transparència de la qual ens acusen vostès, que no és certa, perquè 
vostès tenen totes les esmenes, és una manca de transparència de la qual nosaltres els 
podríem acusar a vostès. No hi ha un document en el qual es recullin totes les esmenes que 
s’aprovaran o es deixaran d’aprovar. El meu Grup ha repartit un document en el qual 
s’informa el públic de les esmenes,de l’acord al qual hem arribat com a oposició, d’Iniciativa i 
Esquerra Unida passaran, tiraran endavant, però no hi ha un document global. Per tant, 
nosaltres no tenim inconvenient a facilitar aquest document al Govern. No sabem si els 
servirà de molt. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Ens hagués agradat poder-ho analitzar. La veritat és que ens hagués agradat. Li dic 
sincerament. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Jo voldria proposar-li tres alternatives. Una seria votar una per una les esmenes, així 
sabríem tots què és el que estem votant, s’allargaria molt. 
 
La segona seria una que, nosaltres els de l’oposició ens vam plantejar: fer un document 
resum que seria una transaccional, que vam dir de no fer-ho perquè l’última vegada que vam 
presentar una transaccional se’ns va negar en aquest plenari, que potser seria el més 
clarificador. Si vol fem un recés, fem una transaccional i tots sabrem què és el que estem 
aprovant i el que no estem aprovant i amb una sola votació ho liquidaríem tot. 
 
I l’altra és fer un recés cada vegada que un Grup Municipal presenta les seves esmenes. 
Són les tres alternatives que tenim, decideixi senyor alcalde el que cregui més convenient. 
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El Sr. Pere Parés 
 
El que crec que és convenient és aturar-nos per clarificar-ho i llavors prendre una decisió de 
quina de les tres alternatives fem, vull dir, el que no podem fer aquí és un debat de quina 
alternativa fem. Document transaccional, home, la transacció sempre és entre la proposta 
del Govern i una proposta de l’oposició. Una transaccional seria entre vostès, tinc entès, 
però jo no sóc jurista. 
 
Parlem amb els portaveus i decidim què fem. Portaveus, els portaveus econòmics en el seu 
cas, i decidim quina de les propostes tirem endavant. Amb l’ànim de facilitar el debat i de 
facilitar les garanties de tots els que hem de votar el pressupost. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Senyora Judit Rolán, la convidem a venir. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Gràcies. 
 
A proposta de la presidència, es proposa fer un recés.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Tornem a reemprendre el Ple. Si no vaig errat, estàvem amb les esmenes de la regidora no 
adscrita, el senyor Avilés havia demanat el vot per blocs, vostè l’accepta i, per tant, anem a 
votar el bloc 1. No cal clarificar-ho perquè em sembla que ho tenim clar tots, no?  
 
S’acorda votar les esmenes presentades per la senyora Judit Rolán, regidora no adscrita per 
blocs. 
 
Seguidament, el president sotmet a votació les esmenes presentades per la senyora Judit 
Rolán, regidora no adscrita, amb el resultat següent: 
 
El primer bloc 1, (format pels punts; 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 31 i 32 i de les inversions, la 38 i la 39), amb el resultat següent: 11 vots a favor 
(PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 10 vots en contra (CiU i ERC-AM). 
El primer bloc queda aprovat. 
 
El segon bloc (format pels punts; 2, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 28, 33, 34 i 35 i de les 
inversions 36, 37, 40 i 41), 1 vot a favor (de la regidora no adscrita), 10 vots en contra (CiU i 
ERC-AM) i 10 vots d’abstenció (PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). El segon bloc queda 
rebutjat. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per tant, queda incorporat el bloc 1, i el bloc 2 queda rebutjat. Torn del GIM per presentar les 
seves esmenes, té la paraula. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, seré una mica breu. Intentaré explicar les esmenes o les 
intencions de les esmenes, no una per una. El que hem intentat és sempre seguint el criteri 
que quadressin els números, òbviament. No volíem fer un forat més gran del que podria ja 
existir a l’Ajuntament i hem intentat centrar-nos en qüestions de Serveis Socials, demanant, 
lògicament doncs, millors partides o partides augmentades en ajuts socials i en el pla d’acció 
social. 
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Amb Promoció Econòmica, perquè entenem també que és una partida a la qual s’hauria de 
destinar més diners, tenint en compte la conjuntura econòmica que estem patint. I en aquest 
aspecte, doncs, i amb línia del que anys passats també havíem demanat, demanàvem més 
recursos per servei i atenció d’inserció laboral, serveis de promoció econòmica, foment a 
l’emprenedoria, bé, la majoria de les partides d’aquesta àrea enteníem que havien de ser 
suplementades.  
 
També a Salut Pública hi havia dos temes que, per a nosaltres, són bastant importants, un 
dels quals ja venim reiterant des de fa molt temps, que és el Pla de drogodependència. 
Abans, la meva companya també s’ha referit al mateix pla i entenem que s’hauria de fer una 
actuació decidida en relació amb la prevenció de la drogodependència, perquè realment és 
un problema que afecta, no diré la majoria dels masnovins o dels joves masnovins, però sí 
que és un problema que cada cop està més arrelat entre el jovent del nostre poble i, per 
tant, crec que hi hem de lluitar. I una altra cosa, partides a Salut Pública, que era l’augment 
d’una partida concreta per la legionel·la, entenem que cada cop hi ha més edificis públics de 
l’Ajuntament, cada cop hi ha més vestidors, cada cop hi ha més torres de refrigeració, cada 
cop hi ha més focus que poden ser l’origen d’aquest virus que, lamentablement i últimament, 
tot i que potser no s’ha parlat gaire,ha provocat bastants morts en el seu territori, bé no en el 
Masnou, però sí a Catalunya i, per tant, enteníem que un reforç dels recursos destinats a 
aquesta partida està clar que no aniria malament.  
 
També, amb partides de Manteniment, enteníem que s’havien de millorar alguns aspectes i, 
per tant, demanàvem l’augment amb temes de clavegueram, amb temes d’asfaltat i de 
carrer públic. De via pública, perquè enteníem de... bé vies públiques i clavegueram, i 
d’enllumenat, perquè enteníem que són partides que, lògicament a la partida de 
manteniment s’hi aboquen molts recursos, és una àrea que necessita molts recursos, però 
entenem que fins i tot necessita bastants més recursos dels que fins ara està dotada i, per 
tant, un impuls en aquestes àrees tampoc hagués anat malament i d’aquí que les nostres 
esmenes anaven dirigides a millorar això. Lògicament, tots aquests augments s’han d’anar 
finançant amb altres partides que, entenem que en aquests moments que estem patint o que 
estem visquent, no són extraordinàriament necessàries o han d’estar dotades amb la 
quantitat de pressupost que l’Equip de Govern pretén o interessa o considera. Hi havia una 
partida, sobretot, en temes culturals, per exemple, el Ple de Riure, el nostre Grup, com 
també hem fet palès en altres èpoques, entenem que estem per un canvi radical del model, 
que significaria que es clausurés; per contra,lògicament el que volem és potenciar el 
Fascurt, com a real festival internacional de cultura al Masnou. Jo crec que està agafant 
cada cop més força, cada cop és més referent, ja no només en l’àmbit català, sinó 
espanyol,fins i tot europeu i, perquè no, mundial. I, per tant, part dels recursos que 
destinàvem al Ple de Riure, que anessin a millorar el pressupost del Fascurt, que és un 
esdeveniment que no organitza l’Ajuntament i jo no sé si és perquè no ho organitza o no, 
però realment els èxits són bastant palesos, no, i allò hauríem de valorar-ho i seguint 
apostant, no. O sigui, només dedicant-hi recursos econòmics, sense haver de ficar-nos en la 
gestió, que sembla que funciona aquesta fórmula.  
 
I, lògicament, hi havia més partides que baixaven una única referència, que també crec que 
era important, també ho ha comentat la meva companya. Aquest Grup ja va demanar una 
moció en aquest plenari en el sentit de demanar a la Federació de Municipis de Catalunya 
que s’unifiquessin, que hi hagués una única associació, que crec que és el més racional i a 
més, torno a insistir, en els moments de crisi econòmica que estem patint, doncs, si no hi ha 
recursos no s’entén que hi hagi dues associacions. Nomé es pot entendre des de l’òptica de 
l’interès pur i dur polític, és a dir, que hi hagi dues entitats, perquè es puguin repartir els dos 
partits majoritaris cada una de les seves, i es puguin tenir els seus presidents, els seus 
assessors, el que vulguis, però jo entenia, primer, que si n’havíem de tenir, que en 
tinguéssim una només. Lamentablement, la moció ha estat rebutjada, tampoc crec que 
haguéssim tingut molt d’èxit, encara que hagués estat aprovada en aquest plenari. Però bé, 
hagués estat un principi, però el que no podem és seguir mantenint les quotes de les dues 
associacions, i més tenint en compte el que hem vist últimament, és a dir, tenim una 
Federació de Municipis on la majoria dels alcaldes que cobraven unes dietes, que 
presumiblement podrien ser irregulars i que s’estan investigant, tenim una Associació de 
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Municipis de Catalunya que el seu ex secretari general, doncs, ha reconegut i ha confessat i 
està tornant els diners que s’havia embutxacat de forma fraudulenta. Amés, tenint en compte 
que l’actitud de l’associació, ni molt menys ha estat el que hauria d’haver estat per una 
entitat. Tot al contrari, semblava que hi havia una certa complicitat, és a dir, tot això ens fa 
veure o ens fa pensar que realment aquestes entitats municipalistes o supramunicipals han 
perdut el seu objectiu,han passat a ser més eines polítiques i que, bé, que l’Ajuntament no hi 
contribueixi. No és gaire la contribució, però que l’Ajuntament no hi contribueixi 
econòmicament.  
 
I, després també, per un últim resum, en les esmenes havíem presentat tres esmenes, una 
de les quals la retirem ara, que és la número 2, que és la urbanització del carrer Enric 
Granados i, per tant, l’ingrés que representava i la mateixa organització, perquè era a través 
de contribucions especials, i mantenim això la instal·lació, megafonia, platja de Masnou i 
Ocata, que jo crec que això afavoriria bastant la tasca de les entitats que es desenvolupen a 
l’estiu allà mateix, i la reforma de l’edifici municipal del carrer Rosa Sensat amb una dotació 
de 100.000 €. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Moltes gràcies. Ara veig, segons el guió que tinc, que vostè va demanar que es voti per 
blocs. És així, no ho faig per intentar-me anticipar, ja ho diu el paper que ens ha passat el 
públic, d’acord.  
 
Senyor Avilés, accepta o no accepta la proposta? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, però no estaria de més que digués quin bloc és cadascun, no? Perquè, tot i que ho 
sabem tots, que consti en acta quins són, perquè potser... 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
La proposta seria, votar a favor del bloc 1 els punts:5, 10,14, 17, 28, 34, 35, 39, 40, 42, 45, 
48, 49, 54 i d’inversions el 1 i el 3. 
 
S’acorda votar les esmenes presentades pel Grup Municipal del GIM per blocs. 
 
Seguidament, el president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal del 
GIM, amb el resultat següent: 
 
El primer bloc 1, (format pels punts; 5, 10,14, 17, 28, 34, 35, 39, 40, 42, 45, 48, 49, 54 i 
d’inversions el 1 i el 3), amb el resultat següent: 11 vots a favor (PSC-PM, ICV-EUiA, PP, 
GIM i la regidora no adscrita) i 10 vots en contra (CiU i ERC-AM). El primer bloc queda 
aprovat. 
 
El segon bloc (format pels punts; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53),1 vot a 
favor (GIM), 10 vots en contra (CiU i ERC-AM) i 10 vots d’abstenció (PSC-PM, ICV-EUiA, PP 
i la regidora no adscrita). El segon bloc queda rebutjat. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Passem al grup següent, que és el Partit Popular. Té la paraula, si us plau. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bona nit. Bé, nosaltres explicarem la línia que hem seguit en les 
propostes d’esmenes de pressupostos i inversions. Després, en la part final, si hi ha debat, 
entrarem en el debat amb temes més amplis, però ara farem una mica la pinzellada de quin 
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ha estat el nostre plantejament. El nostre plantejament ha anat per la via, amb una sèrie de 
partides de la reducció de la despesa. En quines partides, en contra d’algunes opinions, 
pensem que hem d’ajustar? Doncs pensem que hem d’ajustar, entre altres, en subvencions i 
en les entitats. Pensem que hem d’ajustar, entre d’altres partides importants, en un Ple de 
Riure, despeses de teatre, dansa i música, pensem que s’han d’ajustar, i esbarjo i festes 
populars, també.  
 
Per quin motiu pensem que aquestes partides tenen un recorregut a la baixa? Bé, doncs, 
perquè pensem que donades les circumstàncies econòmiques en les quals estem, són 
partides que estan, en una bona part, sobre dimensionades i no es corresponen. Respecte 
de les entitats, nosaltres som partidaris de no anar repetint el que són les subvencions d’un 
any cap a l’altre, que les mateixes entitats o similars vagin cobrant les mateixes 
subvencions, s’ha de donar lloc a noves entitats i s’ha d’anar, sobretot, camí a la cultura de 
l’autofinançament, és a dir, a les entitats, se les ha de promocionar. Jo penso que els 
organismes públics, els ajuntaments, hem de donar-los facilitats. Hi ha moltes maneres de 
facilitar-los el seu camí, però han d’aspirar, per bé de tots, a l’autosuficiència financera i 
econòmica, no al costum tant arrelat de sempre anar a demanar, els diners que demanen 
són de tots i està molt bé que gastem tots en coses que són necessàries, però jo penso que 
l’associacionisme s’ha de fomentar, les entitats culturals s’han de fomentar, la cultura i 
tantes altres s’han de fomentar. Hi ha moltes formes de fer-ho, però no sempre pagant i això 
s’ha de començar, és un missatge que creiem que s’ha de començar a anar explicant a la 
gent. 
 
Per una altra banda, pensem que s’ha de promocionar i hem d’invertir en esports i en 
entitats esportives, perquè els esports i les entitats esportives surten molt barates, molt 
barates per la gran feina que fan i la gran projecció que donen als nens, que són els 
principals esportistes, són els esportistes de base. Després vénen els grans, però els 
principals són els nens. Aquí al Masnou tenim un bon exemple del que és l’esport de classe. 
Hi ha uns esports, per un poble relativament petit com és el nostre, la presència d’un esport 
d’elit i conegut i reconegut, val la pena coma mínim cuidar-lo i com a mínim promocionar-lo. 
Per cada nen o cada nena esportista que surt, hi ha un adult esportista i una cultura de 
l’esport i això afavoreix tothom. I és una cultura del benestar en la qual penso que cal invertir 
i no se li dediquen prou recursos. 
 
Respecte de la gent gran, cada cop hi ha més gent gran i cada cop haurem d’anar destinant 
més recursos cap a la gent gran. La piràmide de població és la que és i nosaltres coma 
poble de Masnou no som aliens a aquest fet. Hem d’invertir en la gent gran, en els cuidadors 
a la gent gran i les atencions a la gent gran.  
 
I en conservació i vies públiques. A les vies públiques pots optar per fer contractes de 
manteniment o per anar fent inversions puntuals o tots dos. Pensem que ara toca i és el que 
demanda la gent, invertir en manteniment, la sensació que el manteniment és fluix està molt 
arrelada entre la gent, d’ara, del mandat anterior i de l’altre. Amb la qual cosa, quantes 
actuacions es puguin fer a la via pública és a benefici de tothom i val la pena invertir en el 
dia a dia dels nostres carrers i dels nostres parcs. També dels parcs infantils, també dels 
nostres arbres, també d’actuacions noves amb els parcs. I no volem oblidar els 
emprenedors. Nosaltres, quan vam donar suport als pressupostos fa dos exercicis, 
l’emprenedoria va ser una partida, es va dedicar una partida nova d’uns 40.000 € a 
l’emprenedoria a proposta del Partit Popular. Bé, si bé el destí potser no arrodoní el que 
nosaltres ens hagués agradat, sí que va servir per incentivar l’obertura, la creació, la millora 
de petites idees i de petits negocis. Això s’ha deixat de banda, s’ha continuat el que són els 
premis, però aquest tema s’ha descuidat un altre cop i pensem que l’emprenedoria ha de 
tornar a estar mimada al poble, perquè darrere un emprenedor hi ha una idea, hi ha una 
gent, hi ha un projecte, hi ha llocs de treball, hi ha arrelament al Masnou, i això beneficia a 
mig termini a tothom.  
 
I, després, pensem que els plans de drogodependència i plans de salut, en aquest sentit, 
també s’han de cuidar. Igual que volem cuidar el sentit dels esports, en la gent les 
drogodependències també s’han de vigilar molt. Són coses que van molt lligades. Nens o 
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nenes molt esportistes, difícilment els costarà caure en temes de drogues. Bé, doncs són 
combinacions que hem de treballar. Per una banda, cultivar el que són els esports i per una 
altra, fer les prevencions dels plans. 
 
Respecte de les inversions, hem presentat una sèrie de propostes, també estem d’acord 
amb les que planteja l’Equip de Govern, no a totes, diguem que no ni molt menys. Hi ha una 
sèrie de propostes que pensem que s’han de tirar endavant i n’afegim unes altres, com unes 
instal·lacions de semàfors a Guillaries, millores de senyalització, reparacions de neteja a 
Prat de la Riba, etc. Plantegem unes inversions localitzades i puntuals i donem suport a 
d’altres de l’Equip de Govern. Gràcies 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Per seguir amb el guió i perquè l’alcalde no digui que li passem una informació que no 
s’ajusta a la realitat, demanaríem al Partit Popular que acceptés votar les esmenes en dos 
blocs. El bloc primer estaria format per les esmenes 4, 8, 16, 17 i 22, i pel que fa referència a 
inversions la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 i la 7 i la 8 i perquè no hi hagi confusions entenem 
per 8 aquella que diu: propostes d’acord presentades pel Govern a les quals ha fet esment 
el regidor en la seva intervenció, xarxa de recollida d’aigües fluvials, adquisició planta baixa 
Casinet, millora edifici Policia Local, millora Casa Consistorial i instal·lació de camps 
d’esport, i suprimir la resta de propostes d’inversions que fa el Govern. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Hi estem d’acord. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies. Doncs passem a la votació d’aquest primer bloc. Fixi’s que ja no compto, eh. És 
així, no m’he equivocat, oi. Val, d’acord. Ara passaríem a l’abstenció del bloc número 2. 
Perdó, estava seguint jo aquí el guió.  
 
S’acorda votar les esmenes presentades pel Grup Municipal del PP per blocs. 
 
Seguidament, el president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal del 
PP, amb el resultat següent: 
 
El primer bloc 1, (format pels punts; 4, 8, 16, 17 i 22 i d’inversions, la1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 
6, la 7 i la 8), amb el resultat següent: 11 vots a favor (PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la 
regidora no adscrita) i 10 vots en contra (CiU i ERC-AM). El primer bloc queda aprovat. 
 
El segon bloc (format pels punts; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 
24 i 25), 2 vots a favor (PP), 10 vots en contra (CiU i ERC-AM) i 9 vots d’abstenció (PSC-
PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita). El segon bloc queda rebutjat. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Té la paraula per presentar les seves esmenes el portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds- 
Esquerra Unida i Alternativa. Senyor Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. En atenció a la llargada del Ple, intentaré ser el màxim de breu 
possible, però no seré breu del tot. Bé, el nostre Grup ha presentat 70 esmenes a la 
proposta de pressupost presentada pel Govern de Convergència i Esquerra Republicana, 
que les podem agrupar en tres blocs.  
 
En el primer, hi ha les 8 esmenes que fan referència a les bases d’execució del pressupost. 
Set proposen, bàsicament són de caire informatiu, que cada vegada que l’alcalde acordi una 
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modificació del pressupost s’informi puntualment i per escrit tots els grups municipals de la 
modificació que s’hagi acordat, i la vuitena ―l’esmena 7 nostra― proposa augmentar de 
2.000 € a 3.000 € la subvenció a l’aula d’extensió universitària del Masnou. Aquesta és una 
demanda que hem repetit sense èxit des de l’any 2012, perquè mai ha estat acceptada per 
Convergència i Esquerra Republicana, que creiem que en fer-ho han establert una 
discriminació negativa per a l’EUMM en relació amb el tracte que el Govern dóna a altres 
entitats com ara l’associació UNESCO i altres.  
 
En el segon bloc, hi ha 43 esmenes que proposen disminucions i augments en les despeses 
previstes pel Govern per a les diferents regidories. El conjunt d’aquestes esmenes 
comporten un augment total de la despesa de 285.777 € i una disminució de 284.984 €. 
D’entre les partides que proposem augmentar, volem ressaltar les destinades a benestar 
social, on demanem un augment de 59.000 €, dels quals proposem que 51.500 € es destinin 
a augmentar la partida d’ajuts socials fins als 200.000 €, la qual cosa significa un augment 
d’un 34,68%. També en el cas de drets civils, que en anteriors mandats es deia immigració, 
demanem un augment de 10.000 € respecte a la proposta que fa el Govern. En 
Ensenyament, demanem un augment de 40.000 € i d’aquests proposem que 20.000 € es 
destinin a subvencionar les despeses d’escolarització i menjador de les famílies que 
escolaritzen els seus infants a les escoles bressol municipal i que tinguin dificultats 
acreditades per poder fer front a les despreses corresponents. També demanem augmentar 
en 5.000 € les subvencions a entitats esportives. Per a Promoció Econòmica, a la qual s’han 
referit també els anteriors portaveus, també demanem un augment global de 64.600 € amb 
un objectiu, que crec que compartim tots els regidors i regidores del consistori, d’incentivar 
programes destinats a la inserció laboral, a la formació per a l’ocupabilitat i el foment de 
l’emprenedoria, facilitant d’aquesta manera la creació de llocs de treball al nostre municipi. A 
Paisatge proposem un augment de 9.000 €, destinats bàsicament a millorar els parcs 
municipals i l’adquisició i reposició d’arbres i plantes. Per a Salut Pública també proposem 
destinar 8.000 € al Pla de drogodependències,que la proposta de Govern deixa a zero, ja 
se’ns explicarà després, suposo, que això és perquè aquests 8.000 € s’han assignat a una 
altra partida. Si ens ho haguessin informat abans ens hauríem estalviat segurament aquesta 
esmena. I, en el cas d’habitatge, proposem una nova partida per un import de 50.000 €, que 
també ho hem fet històricament, destinada a subvencionar l’IBI de les famílies amb més 
dificultats econòmiques del nostre municipi i dels llogaters joves i persones grans, dels 
habitatges de protecció construïts en el període 2003-2011. Amés d’aquests augments, que 
són els més significatius, també proposem augmentar regidories com Civisme, Consum, 
Gent Gran i Igualtat. Com no podia ser de cap altra manera, per equilibrar aquests augments 
proposem disminuir d’altres partides, entre les quals ressaltem Alcaldia, d’on proposem 
treure 22.000 €, dels quals es proposa destinar per part del Govern a estudis i 
assessorament jurídic i a publicacions, revista, agenda i altres. En el primer cas, perquè 
entenem que és una partida innecessària i en el segon perquè creiem que en moments de 
crisi com l’actual s’han de reduir les despeses destinades bàsicament a lloar la tasca feta pel 
Govern municipal. També plantegem disminuir en 6.200 € la partida destinada a Comunitat i 
Persones; en Finances, rebutgem la proposta del Govern de destinar 30.000 € a un 
contracte que proposen destinar a la gestió del patrimoni per realitzar una tasca per la qual 
el nostre Grup creu que a la plantilla municipal hi ha persones prou preparades per realitzar-
la. 
 
A Joventut també demanem reduir en 10.000 € la partida destinada a activitats del Pla 
d’acció jove, deixant la quantitat que hi havia durant l’any 2014. Suposem que aquest 
augment de 10.000 € que planteja el Govern és amb la intenció de guanyar uns quants vots 
en les eleccions del maig de 2015. En el cas de Manteniment, proposem rebaixar en 50.000 
€ la partida destinada a manteniment i conservació del clavegueram i equilibrar aquesta 
disminució després en el cas de les inversions, destinar 60.000 € a realitzar inversions per 
aquest mateix concepte. D’aquesta manera, en el pressupost de 2015, la Regidoria de 
Manteniment disposaria de 210.000 € destinats a inversions en la millora del clavegueram, 
que permetria actuacions més globals i efectives que el simple manteniment que es realitza 
a càrrec del pressupost ordinari. Unes actuacions que, a més, haurien d’estar dissenyades 
pels serveis tècnics municipals, tal com es demanava a la moció que el nostre Grup va 
presentar el passat mes de novembre i que va ser aprovada per unanimitat.  
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També proposem disminuir dues de les partides destinades a Urbanisme en 53.500 €, ja 
que creiem que en la situació actual aquestes dues partides no tenen raó de ser. I finalment, 
proposem disminuir algunes de les partides destinades a Cultura, Ple de Riure, despeses de 
teatre, música i dansa i convenis culturals per un import total de 76.000 €. Perquè no hi hagi 
dubtes, el nostre Grup és un ferm partidari de l’impost a les polítiques culturals, sempre  que 
aquest impuls no es doni en detriment d’altres necessitats que en determinats moments 
puguin ser més prioritàries, cosa que ha passat en els pressupostos de 2012, 2013 i es 
proposava també per a 2015, ja que Convergència i Unió i Esquerra Republicana han 
prioritzat la despesa cultural davant la destinada a polítiques socials, ensenyament, 
habitatge, drets civils, solidaritat i cooperació, etc. Doncs si repassem aquests pressupostos 
podrem comprovar que, malgrat la crisi, les dues regidories més ben tractades des del punt 
de vista pressupostari han estat sempre les de Cultura i Manteniment.  
 
Finalment, el tercer bloc està format per 19 esmenes corresponents a inversions. Les sis 
primeres parlen d’inversions concretes, proposen destinar 360.000 €, dels quals 50.000 € 
serien per a actuacions i millores en centres públics d’ensenyament, 25.000 € a la millora de 
la mobilitat del casc antic i fem referència a la cruïlla Torrent Umbert- Nacional II, 75.000 € a 
la construcció d’horts urbans, 60.000 € a actuacions de millora del clavegueram a la qual 
abans em referia, 50.000 € a l’adequació de l’espai lliure situat a Bell Resguard, davant la 
Casa del Marqués,i finalment 100.000 € a actuacions de millora de les vies públiques, 
calçades i voreres. La resta d’esmenes d’aquest tercer bloc demanen rebutjar part de les 
inversions plantejades per Convergència i Unió i Esquerra Republicana, per considerar-les 
menys prioritàries que les que proposa el nostre Grup. I l’esmena 70 i darrera, demana que 
se sol·liciti un préstec per import superior que el que havia previst el Govern per poder 
finançar aquest increment en l’import de les inversions que planteja el nostre Grup. 
 
L’objectiu global de les nostres esmenes és doble. En primer lloc, volem millorar la 
distribució de les despeses del pressupost ordinari de 2015―destinades a polítiques socials, 
habitatge, educació, solidaritat i cooperació, suport a l’ocupació i al medi ambient, gent gran, 
civisme i consum― a costa de rebaixar les destinades a altres actuacions que,en l’actual 
situació de crisi, el nostre Grup creu que han de disminuir el seu pes en el pressupost 
municipal. I, en segon lloc, volem incloure en el pressupost d’inversions un seguit de 
partides que possibilitin la realització d’actuacions, algunes de les quals ja havien deixat 
preparades i pressupostades en el mandat anterior: construcció d’horts urbans, millora de la 
cruïlla Torrent Umbert-Nacional II i la de l’espai lliure de Bell Resguard. I d’altres que 
considerem prioritàries, com la millora del clavegueram i la xarxa de recollida d’aigües 
pluvials, la millora d’accessibilitat en calçades i voreres i la millora dels centres 
d’ensenyament públic del nostre municipi. Gràcies. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Per seguir el guió escrit, jo demanaria als companys d’Iniciativa que 
es divideixin les seves esmenes en dos blocs. El primer bloc constaria de les esmenes 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, la 13, 14, la 20, la 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, la 37, la 39, la 44, la 
48, 49, 50 i 51 i de les inversions 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69 i la 70 i la resta en el bloc dos. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
D’acord. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
D’acord, doncs posem a votació el bloc primer d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra 
Unida i Alternativa. 
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S’acorda votar les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per blocs. 
 
Seguidament, el president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal 
d’ICV-EUiA,amb el resultat següent: 
 
El primer bloc 1, (format pels punts; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 13, 14, la 20, la 24, 25, 27, 28, 29, 
30, 32, 33, 34, 35, la 37, la 39, la 44, la 48, 49, 50 i 51 i de les inversions 52, 53, 54, 55, 56, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 i la 70), amb el resultat següent: 11 vots a favor 
(PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 10 vots en contra (CiU i ERC-AM). 
El primer bloc queda aprovat. 
 
El segon bloc (format pels punts; 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 31, 36, 38, 
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47), 3 vot a favor (ICV-EUiA), 10 vots en contra (CiU i ERC-AM) i 8 
vots d’abstenció (PSC-PM, PP, GIM i la regidora no adscrita). El segon bloc queda rebutjat. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Ara té la paraula el portaveu del Partit Socialista de Catalunya, senyor Artur Gual. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo, seguint també el guió, en aquest cas no escrit, intentaré ser 
també breu a l’hora d’exposar les nostres esmenes. Nosaltres hem fet 46 esmenes que 
estan dividides en tres grans blocs. Unes fan referència a les bases d’execució del 
pressupost, el segon bloc faria referència a pressupost ordinari i el tercer bloc faria 
referència a les inversions. Respecte a les bases d’execució, la primera esmena és a la 
base 5, vinculacions jurídiques. L’Equip de Govern ha previst fer una vinculació jurídica de 
totes les partides del capítol 1. Això representa que és el capítol més gran que hi ha en el 
pressupost municipal, de 9.300.000 €, que, perquè la gent ens entengui,l’Equip de Govern 
podria bellugar les partides d’un cantó a l’altre sense haver de donar explicacions, sense 
haver de venir aquí al Ple i sense cap justificació. El fet que estiguin totes vinculades permet 
passar els diners d’un cantó a l’altre sense que això vingui en el Ple a justificar-se.  
 
La Sra. Interventora 
 
Volia fer un aclariment i explicar el capítol 1.Mai no passa cap modificació pel Ple, perquè en 
el capítol 1 la norma ens ho permet, una cosa és vincular-ho tot —que d’acord, em sembla 
que li...que estem d’acord,s’han de fer transferències a crèdit— però són competència 
d’Alcaldia, mai el Ple a prova una modificació de capítol 1.Jo, perdoni eh, intervinc per 
aclarir-ho. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Està bé, senyora interventora, també diria que mai aquest Ajuntament ha tingut vinculades 
totes les partides del capítol 1 i nosaltres el que fem és mantenir les circumstàncies 
anteriors. Perquè la gent ens entengui, si això ho féssim del capítol 2 no faria falta que avui 
estiguéssim aquí, perquè voldria dir que l’Equip de Govern mouria els 7.900.000 € del 
capítol 2 al seu interès i no caldria cap justificació. Les esmenes 2, 3, 4 i 5 fan referència a 
les tramitacions dels expedients de crèdit extraordinari, crèdits ampliables, generació de 
crèdits per ingressos i romanents de crèdits. Nosaltres el que demanem és que hi hagi, 
prèviament, un informe positiu d’intervenció.  
 
A la base número 25, autorització disposicions, el que fem es canvia a modificar l’import de 
la despesa igual o inferior a 1.500 €, que podrà ser autoritzada i disposada per part dels 
departaments d’acord amb la delegació efectuada pels titulars de la regidoria. L’esmena 7, 
que feia referència als dies de lliure disposició, la retirem. L’esmena vuitena, que fa 
referència al règim jurídic aplicable a les subvencions, nosaltres volem que consti la 
subvenció a l’Observatori de la Dona, la quota anual de 2.000 €. I,a la base 29 de règim 
jurídic aplicable a les subvencions, fem una esmena d’ampliació que seria la que donaria els 
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criteris de com es reparteix i com s’aplica la partida del Pla d’acció social, que després en 
l’ordinari nosaltres ho modifiquem i ampliem. L’esmena número 10, que fa referència a les 
bestretes de caixa fixa, aquesta també la retirem. L’esmena 11, de substitució del que fa 
referència a la defensa jurídica dels regidors, a nosaltres el redactat actual que presenten no 
ens acaba de convèncer, no ho tenim gens clar. Tampoc tenim molt clar el redactat anterior, 
però, com que no ens acaba de convèncer, com a mínim deixem les coses com estan i 
preferim no fer aquesta modificació.  
 
I el que faria seria constar, de l’ordinari faríem modificacions, molt petites, testimonials, però 
que val la pena recalcar que ja ho hem fet històricament, que és la partida d’Alcaldia de la 
Nacional II, que havia desaparegut, nosaltres la mantenim en 4.000 €. A Salut 
Pública,proposem rebaixar la partida d’Actuacions de Funció de la Salut, però mantenir la 
del Pla de drogodependència amb 10.000 €. A Cultura, nosaltres, en contra del que s’ha dit, 
fins ara sí que apostem pel festival Ple de Riure i, per tant, recuperaríem un augment de 
42.000 € d’aquesta partida a canvi de rebaixar altres partides, especialment la despesa 
teatral, de música i dansa.  
 
Quant a Igualtat, als contractes del CIRD també hi proposem augmentar 13.740 €, que era 
repetir la situació anterior al 2014. Quant a Serveis Socials, proposem augmentar els ajuts 
socials a 6.900 € i aquí sí, augmentar amb 82.000 € la partida del Pla d’Acció Social, que 
antigament era, des del 2012, de 100.000 € i l’Equip de Govern ha plantejat una partida de 
18.000 € per a aquest any. Nosaltres entenem que aquesta partida s’ha de mantenir amb 
100.000 €. A Solidaritat, augmentem 2.000 € les activitats de sensibilització, 300 € la quota 
de la coordinadora i 4.500 € la cooperació de convenis. A Promoció Econòmica, entenem 
que s’han d’augmentar les partides d’inserció laboral en 26.000 € i 20.000 € més en els 
projectes de dinamització. A Serveis Centrals, aquí també coincidim amb el que s’ha dit fins 
ara, és amb les quotes de la Federació de Municipis, no repetiré l’argumentari perquè és el 
mateix que s’ha dit fins aquí i rebaixem tota una sèrie de partides de Manteniment, que any 
rere any, nosaltres hem anat demanant que s’anessin rebaixant i, al contrari al que s’ha 
demanat per part nostre, any rere any es van augmentant. 
 
Per finalitzar, a inversions, aquí nosaltres demanem que desapareguin quatre partides de les 
inversions que proposa l’Equip de Govern. Són millores d’entorn natural, millores d’espais 
verds i d’adquisició de vehicles —que hi ha dues partides d’adquisició de vehicles—, i en 
canvi volem que s’augmenti amb 15.000 € la d’accessibilitat a la platja i voldríem que hi 
haguessin quatre partides més noves: el tancament de la pista de petanca, de 3.000 €; 
millores a la plaça Ramón y Cajal, 50.000 €; millores d’accessibilitat genèrica, 125.000 € i 
pas soterrat al carrer Brasil, 150.000 €.  
 
La Sra. Interventora 
 
No, de la defensa jurídica dels regidors, que es refereix a la primera versió que es va 
incorporar en el pressupost, no? L’any passat no existia aquesta base, jo crec que no. Es va 
fer un nou redactat amb una primera versió. No, més que res per saber-ho. De totes 
maneres, la segona versió es va posar per doctrina del Tribunal Suprem. Només ho dic, vull 
dir el meu informe en aquest cas ho reflectirà. D’acord.  
 
El Sr. Artur Gual 
 
Ja, el que passa és que nosaltres, sense explicacions i llegint el redactat, doncs, no tenim 
gens clar el que estem modificant, i, si no tenim clar el que modifiquem, demanem que es 
retiri. No, bé, però això és incorporar una cosa que nosaltres no tenim clar i que no tenim 
explicació i el que fem és demanar que no s’incorpori. La nostra esmena és retirar aquesta 
documentació. 
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La Sra. Judit Rolán 
 
Seguirem el guió. Demanaré al senyor Gual que accepti la votació per blocs i el bloc 
quedarà així: l’esmena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 
32, 33 i 36 i pel que fa a les inversions, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, i 46 i la resta al bloc 2.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Nosaltres també seguirem el guió i ho posarem a votació... 
 
S’acorda votar les esmenes presentades pel Grup Municipal PSC-PM per blocs. 
 
Seguidament, el president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal del 
PSC-PM,amb el resultat següent: 
 
El primer bloc 1 (format pels punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 i 36 i pel que fa a les inversions, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, i 46), amb 
el resultat següent: 11 vots a favor (PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 
10 vots en contra (CiU i ERC-AM). El primer bloc queda aprovat. 
 
El segon bloc (format pels punts 10,12, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 34, 35 i 37), 4 vots a favor 
(PSC-PM), 10 vots en contra (CiU i ERC-AM) i 7 vots d’abstenció (ICV-EUiA, PP, GIM i la 
regidora no adscrita). El segon bloc queda rebutjat. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per tant, queda incorporat el primer bloc i queda rebutjat el segon bloc. Queda clar eh. Per 
tant, no hi ha cap més esmena. Ara anirem a fer la votació general, per clarificar: queda 
incorporat tot el que hem anomenat al primer bloc de les esmenes de cada un dels grups 
municipals i de la regidora no adscrita; per tant, això ja està incorporat en el pressupost. I 
ara, anem a fer primer la votació global del pressupost i després farem l’explicació global, el 
que vulguin explicar del pressupost. 
 
La proposta de l’Equip de Govern, (CiU i ERC-AM), d’aprovació del pressupost general 
2015, amb les esmenes incorporades dels grups municipals del PSC-PM, ICV-EUiA, PP, 
GIM i la regidora no adscrita queda de la manera següent: 
 
Aprovació del pressupost general 2015, bases d’exec ució, relació de subvencions 
nominatives, plantilla de personal i complements re tributius  
 
“Atesos els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 2 a 23 del 
Reial decret 500/90, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/88, de 28 
de desembre, i una vegada complerts els requisits legals que en resulten, amb la realització 
dels documents necessaris i els informes preceptius. 
 
Atès el que s’estableix en la LO 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i el Reial 
decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat. 
 
Atès que els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 126 i 127 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, determinen que les 
corporacions locals aprovaran anyalment, en ocasió del pressupost, la plantilla de personal, 
que comprendrà tots els llocs de treballs, degudament classificats, reservats a funcionaris i a 
personal laboral i eventual. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
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Primer . Aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici del 2015,el resum del qual, 
per capítols, és el següent: 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT 

1 DESPESES DE PERSONAL 9.300.000,00 

2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 7.545.497,00 

3 INTERESSOS  265.029,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.595.887,00 

6 INVERSIONS REALS 1.650.957,07 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 485.000,00 

9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.205.215,00 
  TOTAL PRESSUPOST DESPESES 23.047.585,07 

   
ESTAT D’INGRESSOS 
 
CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT  

1 IMPOSTOS DIRECTES 10.895.084,00 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 190.000,00 

3 TAXES I ALTRES IMPOSTOS 3.777.800,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.161.000,00 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 448.000,00 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 364.000,00 

9 PASSIUS FINANCERS 1.211.701,07 
  TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 23.047.585,07 

 
Segon . Aprovar les bases d'execució del pressupost, així com les subvencions nominatives 
recollides en aquestes bases. 
 
Tercer . Aprovar la plantilla i els complements retributius detallats al document Mobilitat 
personal laboral 2015, que formen part de l’annex de personal del pressupost 2015. 
 
Quart . Exposar al públic el pressupost esmentat durant el termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de 
la corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord 
es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant el termini 
d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el 
que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
El president sotmet a votació la proposta, amb les esmenes incorporades, 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. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Bé, seré molt breu, que hi ha altres que crec que no ho seran tant. Només volia agrair els 
companys de l’oposició l’esforç que s’ha fet per arribar als denominats blocs 1. No ha estat 
fàcil, però hem demostrat que si es vol sempre es pot arribar a un consens. Gràcies. 
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El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, bàsicament, com s’ha pogut observar del debat, el nostre vot 
a favor del pressupost ve determinat perquè en gran mesura part dels objectius que havíem 
plantejat amb les nostres esmenes han quedat reflectides en el pressupost que finalment 
s’ha aprovat. En alguns casos, per esmenes que han estat aprovades directament tal com 
les havia presentat el nostre Grup i, d’altres, perquè, com deia la nostra companya,gràcies a 
l’esforç i la capacitat de col·laboració i de treball en conjunt que hem tingut els grups que no 
formem part de l’Equip de Govern, doncs ha fet possible que hagin quedat acceptades.  
 
A mi m’agradaria destacar en relació amb alguna de les qüestions, que entenem que aquest 
pressupost reflectirà a partir d’ara, i és, per una banda, que serà un pressupost més social 
del que era fins ara o la proposta que es plantejava, és més agosarada, amb la destinació 
de recursos a aquestes àrees. Entenem que és un àrea que calia potenciar, ho hem anat 
manifestant anys rere anys i enteníem que encara, lamentablement, ha de ser així, s’han de 
seguir potenciant els serveis socials, perquè és molta la gent que cada cop fa més ús dels 
serveis, que em consta que funcionen molt bé, però amb una mica més de recursos segur 
que funcionaran encara millor, perquè podran fer allò que han de fer, que és ajudar més la 
gent.  
 
També en inversions i en manteniment entenem que els grans reptes que tenia la regidoria 
quedaran assolits o es podran desenvolupar, perquè tindrà més recursos, tant a inversions 
com a ordinari, per poder destinar a millores de clavegueram i millores de via pública i 
d’enllumenat i, per tant, això, entenem que també és una notícia per donar resposta a una 
necessitat que hi ha al municipi, que és que tenim una certa tendència a pensar que el 
municipi s’ha fet vell o està obsolet. És cert, no sé si és una sensació o realment és la 
realitat. Només ho eliminarem dotant-la de recursos, perquè la regidoria pugui funcionar i 
pugui, doncs, tapar més forats dels que cada dia generen. 
 
Entenem també que és important, tot i que és una cosa simbòlica en quant a la complexitat 
o la magnitud del pressupost, però, que s’hagi suprimit el pagament de les quotes de les 
dues federacions —l’ACM i la Federació de Municipis. Entenem que és una petita victòria 
del ciutadà o del ciutadà normal que paga els seus impostos, que veurà com a mínim 7.000 
€ o 800 € que no aniran destinats a sufragar aquestes entitats que no tenen cap utilitat en 
aquests moments. També és important perquè s’ha aprovat una proposta que tenia el nostre 
Grup, i que només la portava ell, i que és la creació, amb una partida nova de 50.000 €, del 
nou servei de comunicació ciutadana. Entenem que la comunicació ciutadà-administració ha 
de ser molt fluida i, afortunadament, avui en dia hi ha eines tecnològiques que ho permeten. 
Eines tan senzilles i que en principi tothom té al seu abast com pot ser un Whatsapp, que és 
gratuït i un servei de missatgeria instantani gratuït, i que permet fer. Altres administracions 
ho tenen i no cal anar més lluny, només cal anar a mirar l’Ajuntament de Mataró, la quantitat 
de tràmits no només de comunicació i incidències, sinó la quantitat de tràmits que es poden 
arribar afer a través del sistema de missatgeria instantani,popularment conegut com a 
Whatsapp. Això, entenem que ha de ser una revolució i que s’hauria de posar en pràctica i, 
per això, vam demanar dotar-lo amb una quantitat de 50.000 € que, afortunadament doncs, 
alguns dels grups municipals aquí presents i que representen la majoria absoluta d’aquest 
consistori han considerat adequada, idònia i, per tant, s’ha aprovat. Disposaran d’aquesta 
partida per tal d’implementar aquest servei.  
 
La veritat és que ens hem queixat molt de la participació, ens hem queixat molt de si 
l’Ajuntament feia molt o no feia molt, tema de la participació ciutadana, si els ciutadans 
tenien prou eines per realitzar aquesta comunicació bidireccional. Vam avançar amb el tema 
del certificat digital, s’han fet avanços a través del sistema web, de tràmits que es poden fer 
a través del web, però la veritat és que jo crec que això ha de ser un impuls definitiu, no? 
Que a través d’un missatge instantani, a través del mòbil, amb un servei que, en principi, té 
la gran majoria de la població, facilitarà molt i molt les coses.  
 
Per tant, enteníem que gran part dels objectius que reflectien les nostres esmenes, que eren 
un total de 57, s’han vist complerts, i ara només perquè un 25 % més o menys 
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aproximadament s’han aprovat directament les nostres sinó que enteníem que la gran 
majoria gràcies a altres esmenes d’altres companys es veuen reflectides i per tant el nostre 
Grup es sentia més identificat amb aquesta proposta de pressupost final que no amb la 
proposta inicial que havia presentat l’Equip de Govern. Fruit de l’esforç i del consens s’ha 
pogut arribar a consensuar tota una sèrie de blocs d’esmenes que, bé, entenem que han 
millorat substancialment el pressupost, que no posen en risc, sobretot, i això és important, 
els serveis bàsics de l’Ajuntament i els serveis bàsics i, sobretot, les necessitats més 
bàsiques dels nostres ciutadans, que queden ben cobertes. En alguns casos fins i tot 
s’augmenten les partides dedicades a promoció de l’empresa, Serveis Socials i 
Manteniment, que són les àrees que, enteníem el nostre Grup, havien de ser potenciades i, 
per tant, no ens quedava més remei que votarà favor, perquè entenem que és un millor 
pressupost del que s’havia plantejat des de l’Equip de Govern. Gràcies 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, avui hem decidit amb els pressupostos on ens gastarem els 
diners dels ciutadans, perquè aquest diners no són nostres, és de tots els que vivim i 
paguem els impostos al Masnou. El pressupost és limitat, tant per les elevades despeses 
compromeses, com pel sostre d’ingressos. Del sostre d’ingressos i les despeses voldria 
parlar una mica, per situar el context del que hem votat avui. Els ingressos venen donats 
pels impostos i taxes que cobrem i, entre ells, hem de destacar l’augment que es va produir 
fa uns anys de l’IBI—promocionat, patrocinat o fet pel govern del PP i amb els principis que 
es van fer d’ajust amb els municipis de tot Espanya. Ara toca anar rebaixant les mesures 
que en el seu dia es van prendre, toca anar-les ajustant i, com hem realitzat en anteriors 
ocasions, d’acord amb l’oposició, hem aconseguit petites rebaixes que,en el futur, s’han 
d’anar ajustant, a mida que els pressupostos ho permetin i hi hagi voluntat perquè de molta 
voluntat. La pressió fiscal al ciutadà ha d’anar disminuint en els propers anys, perquè la que 
tenim ara està en els límits del que la gent pot assumir i ho sabem. No disposarem, i això 
penso que el Masnou ho ha de tenir clar, en molts anys, no disposarem de grans ingressos. 
El que vam tenir per la construcció trigarà molts anys a repetir-se. Les llicències i les taxes 
urbanístiques difícilment es tornaran a produir al ritme que es van produir l’any 2000, i això 
ho hem de tenir present perquè són les nostres limitacions pressupostàries. Així, això és el 
que tenim.  
 
El municipi del Masnou, igual que la resta de municipis, ha estat ajudat de forma important 
per les transferències que rebem de l’Estat, dins de la nostra participació dels ingressos que 
ens corresponen i que, aproximadament, es podrien acostar cap a una quarta part dels 
nostres ingressos. Si mirem, una quarta part més o menys, una mica menys, vénen dels 
ingressos de l’Estat, de la participació. Una altra part important dels ingressos vénen pels 
augments que s’han fet de l’IBI, de recaptació. Bé, doncs veiem que el marge pressupostari 
via ingressos dels ajuntaments en aquestes circumstàncies és molt petit. Ara arribaré on vull 
arribar fent aquesta explicació.  
 
Tenim, avui,la possibilitat de plantejar uns comptes com els que estem discutint gràcies a 
una acció política, que vull destacar dirigida pel govern del Partit Popular i que ens afecta a 
tots de forma molt directa. Qualsevol altre escenari que no fos aquest hauria estat de 
laments i un valle de làgrimas, un escenari en el qual els ingressos no haguessin pogut 
replicar-se, com hem tingut en aquests anys, haurien estat una molt mala notícia per a 
ajuntaments com el nostre. Ara voldria parlar dels límits de despesa. També per aquesta 
acció política, tenim limitacions en les despeses de diverses partides, una per les 
racionalitats exigides, altres pels plans d’ajustos, altres pels plans de proveïdors, altres per 
les ajudes directes als préstecs als ajuntaments, etc. Tot això ens ha ajudat en aquell 
període, i ho explico ara perquè estem a finals de mandat, ens ha ajudat a que aquest 
mandat es puguin reconduir d’una forma important,amb una gestió acurada dels comptes.  
 
Jo, abans, escoltava la presentació del senyor Birba i jo penso que li ha faltat, una mica, 
explicar que una bona part dels ajustos d’aquest Ajuntament vénen per una acció que no 
s’ha fet des d’aquest Ajuntament, és a dir, hem de valorar traient el que s’ha fet d’aquí i el 
que no i del a qual ens hem beneficiat tots. Això s’havia de puntualitzar. Ho dic perquè les 
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mesures que en el seu dia es van adoptar des del govern del PP van ser mesures de 
racionalització molt dures i cal explicar-les, però tot té unes conseqüències i en aquest cas i 
en el cas nostre, doncs, han estat positives globalment, això sí pagant-les els ciutadans. Ara 
toca el que he comentat abans: començar a rebaixar aquestes càrregues impositives, penso 
que a tots nivells, tant des de la via de l’IRPF i dels impostos, com succeirà a partir del’1 de 
gener pròxim, com les que en l’àmbit municipal podem de fer des del Govern o des de 
l’oposició dels ajuntaments. 
 
En aquest exercici que discutim, que pressupostem que és per al 2015, el Partit Popular ha 
optat per presentar una sèrie d’esmenes al pressupost i mantenir-les. També a les 
inversions. També hem optat per arribar a acords,en aquest cas amb els grups de l’oposició, 
que pensem que eren més beneficiosos en el seu conjunt que el que ens presentava el 
Govern en les seves propostes. Vam valorar les dues opcions, vam valorar l’opció de poder 
donar una porta, una sortida als pressupostos municipals i vam valorar també l’opció de fer 
una proposta conjunta des de l’oposició. La proposta amb l’oposició, com hem fet aquí, ha 
estat més complexa, més difícil, perquè ideològicament aquí tenim tots els colors, però bé 
que ha estat,en el seu conjunt, més enriquidora, perquè hi ha hagut moltes aportacions que 
pensem que, en anys com aquests, podíem donar-los suport i hi hem optat.  
 
També m’agradaria comentar que hem apostat per reduir les despeses, hem apostat per 
mantenir inversions prioritàries i també hem apostat per l’emprenedoria, per activa i per 
passiva,com hem comentat abans. També som sensibles a les polítiques socials, que 
pensem que s’han de mantenir i s’han de reforçar durant aquests anys, i,també, pensàvem 
que no és un any ni són uns pressupostos que tocaven amb importants càrregues de 
despesa destinats a l’oci i a l’esbarjo. Pensem que no és el més adequat en un pressupost 
com l’actual. Així, tot a nivell pressupostari, queden moltes coses per fer, i ara enllaço 
aquesta explicació amb el que he dit al principi. Hi ha coses que no s’han fet en aquest 
mandat. Nosaltres, a principi de mandat, vam presentar en el seu moment una moció 
d’acord amb un estudi que hi havia de personal, aquí a l’Ajuntament, perquè es valorés la 
possibilitat de reduir una despesa que auditors externs consideraven que és força elevada. 
El que vam demanar nosaltres és un estudi, un segon estudi, i ratificar o no i valorar les 
conseqüències que podria tenir això. És un tema que, en el seu dia, es va obviar totalment. I 
perquè dic això? Perquè el nostre límit d’ingressos és el que és, l’Ajuntament difícilment 
creixerà més per poder fer coses al poble i l’única opció que tenim per poder afrontar 
inversions importants, almenys en els propers anys, és per la via d’una reducció racional, 
racionada i estudiada de la despesa, i la partida més grossa de despesa és el capítol de 
personal. Això s’ha d’explicar perquè és així. A partir d’aquí es poden fer moltes 
interpretacions, però és un tema que no s’ha abordat, no es va voler abordar a principi 
demandat i, ara ja, evidentment, no es farà. Ho deixo com un punt de reflexió, que penso 
que governs posteriors, si volen donar o dotar de més serveis, de millors infraestructures, de 
més inversions al municipi, hauran de fer polítiques, en aquest sentit,dins els marges 
pressupostaris reals, llevat que hi hagi un tercer, un segon boom de la construcció, cosa 
molt improbable, no es tornarà a produir. Gràcies 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies, senyor de las Heras. Ara té la paraula el portaveu d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-acord pel Masnou, senyor Oliveras. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, moltes gràcies. Jo voldria fer, primer, una petita reflexió general i, després, entrar en 
alguns temes de detall; no tots, perquè evidentment podríem parlar de totes les esmenes 
amb detall que han presentat vostès, en aquest plenari; però primer, evidentment, hem 
d’explicar una aparent contradicció que hem fet els grups del Govern, de votar en contra 
d’una sèrie d’esmenes i alhora votar a favor del pressupost modificat ,com s’ha aprovat en 
aquest plenari.  
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Jo crec que hem anat a un debat amb el qual ja fa, diria que mesos, les cartes estaven 
marcades, que el Govern ha mostrat sempre una voluntat de negociació, d’acceptar moltes 
de les esmenes que vostès plantejaven ja fa unes setmanes i que no han volgut saber-ne 
res. Que estava disposat, el Govern, a pactar entre tots els grups el que és l’apartat 
d’inversions, tampoc s’ha volgut...vostès han prioritzat l’espectacle que avui hem contemplat, 
legítim per altra banda, però evidentment contradictori, perquè el pressupost qui l’executa, 
és el Govern i parteix d’una memòria d’Alcaldia. És una situació, francament, contradictòria. 
Vostès han volgut prioritzar el tipus de Ple al qual hem anat, que avui s’ha produït en aquest 
Ajuntament, no pas a discutir a fons les partides, perquè moltes de les que hem aprovat 
segurament les trobarem doblades en el pressupost. I alguna s’ha explicat en algun informe 
que s’ha tramés als seus grups municipals, que evidentment trobarem situacions de partides 
doblades, potser per desconeixement o potser per voluntat de..., evidentment, perquè ja 
tenien la decisió presa abans d’hora. Què hem fet al final? Actuar amb responsabilitat, això 
és el que hem fet amb el nostre vot favorable. Evidentment, hauríem d’haver votat en contra, 
potser perquè hi ha esmenes que afecten contractes de l’Ajuntament. Vostès diran que no, 
però potser el que haurem de fer demà mateix és estudiar, potser, com indemnitzem 
determinades empreses que tenen contractes amb l’Ajuntament. Haurem d’estudiar-ho, 
haurem d’estudiar que, per exemple, hi ha unes esmenes a les bases del pressupost que ha 
fet el Grup Socialista que sobrepassen LARSAL, vostès han anat més enllà de LARSAL i 
això ja és una cosa que... ens havíem pronunciat, aquest Ajuntament, en contra de la 
LARSAL, vostès el superen; però allò de l’informe, evidentment les coses han de tenir un 
informe d’intervenció, però enlloc diu la legislació que hagi de ser un informe favorable. Per 
tant, han anat més enllà de la LARSAL. Més enllà del PP en aquest cas, no? I, després, 
entrant ja una mica en detall, sense voler estendre’m excessivament, he detectat amb la 
majoria de grups municipals una animadversió cap a la cultura; curiós, no? Sobretot, una 
coincidència en aquest cas, per exemple, per posar un exemple del Partit Popular i Iniciativa 
per Catalunya. Iniciativa per Catalunya sort que ha moderat les seves esmenes, perquè 
liquidava a la meitat el pressupost de cultura en les seves esmenes inicials. Algun problema 
deuen tenir vostès amb la cultura, amb això potser s’assemblen al ministre Wert. Per tant, la 
meva estranyesa amb aquesta situació, perquè la cultura no ha anat augmentant el 
pressupost. Hem anat mantenint. La cultura és un element fonamental per a la cohesió 
social, perquè les entitats d’aquest municipi, sort que no s’ha acordat liquidar la Colla 
Gegantera amb les esmenes que havien presentat, també són un element de cohesió social 
del municipi. Caldrà veure què fem amb els convenis de Cultura, que s’han reduït a 12.000 
€. Caldrà veure què fem amb això. Evidentment, haurem de gestionar aquest pressupost 
perquè és el que s’ha aprovat i nosaltres, amb responsabilitat, l’hem aprovat. Vostès han fet 
moltes esmenes, algunes em semblen molt interessants. Algunes, a vegades, per exemple 
en temes de promoció econòmica, evidentment que es pot augmentar i s’ha augmentat 
sensiblement el pressupost. Ja es va augmentar al 2013, però vostès saben que hi ha 
moltes ajudes d’administracions superiors, per tant moltes coses van en funció dels 
programes que rep aquest Ajuntament que es va acollint cada vegada a més programes de 
promoció i de foment de la ocupació. Per tant, ja veurem com anirem gestionant, com 
bonament podem gestionar aquest pressupost que conté tota una sèrie de contradiccions. 
Sort, i si m’ho permeteu només un apunt més, amb l’apartat de cultura que no s’ha aprovat 
una esmena que liquidava la festa de Reis, evidentment no existeixen els Reis, potser 
podríem ja liquidar la festa, ho dic pels senyors del Partit Popular. Perquè vostès, i se’ls ha 
explicat en un informe que hem rebut avui mateix al matí, eh? Mirin el correu electrònic, en 
aquesta partida que sona tan frívola de festes populars, hi entra la Festa Major, hi entra la 
cavalcada de Reis, tota una sèrie de coses que ajuden a cohesionar el nostre municipi, no 
es llencen els diners, són també importants. I també haig de dir que aquest pressupost conté 
una important despesa social, perquè no ens hem liquidat el Pla d’Acció Social d’aquest 
Ajuntament. El que hem fet és agafar la majoria de diners que hi havia en aquest Pla i 
consolidar-lo augmentant les partides estructurals de Serveis Socials, que és un pressupost 
que ha pujat en aquest Ajuntament. Com també hem mantingut els compromisos que hi ha 
amb el departament d’Ensenyament, tot aquest conjunt de polítiques socials que hem 
mantingut. I quan hem demostrat també en aquest final de mandat que quan falten més 
diners per solucionar problemes, com ara beques menjador o situacions problemàtiques, 
aquest Ajuntament sempre ha fet un esforç, i quan falla la Generalitat aquest Ajuntament 
sempre respon i això s’està produint en aquests moments. Per tant, hi ha un compromís 
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social d’aquest Equip de Govern. Hi ha un compromís amb la cultura, hi ha un compromís 
que, evidentment, no pot afectar els contractes de manteniment de la neteja viària. Algunes 
de les esmenes afecten aquesta contractació i això ho haurem d’estudiar, tenim un concurs, 
tenim una licitació en curs. Què farem ara? Evidentment, posarem tot l’esforç i serem 
conseqüents amb el nostre vot favorable per executar aquest pressupost com bonament 
podem. Aquesta és la nostra responsabilitat que prenem avui i demanaria, per tant, que tots 
fóssim responsables. Crec que avui no hi ha hagut un debat, precisament molt edificable 
perquè ens podíem haver estalviat tota aquesta situació al Ple. Evidentment, hi ha 
mecanismes, per això hem fet una reunió abans per poder preparar el Ple, com fan molts 
altres ajuntaments. Perquè els del Govern hi anem amb una situació, com s’ha dit abans, 
d’indefensió. No sabíem en aquests moments el que votàvem. Per tant, jo crec que seria bo 
que entre tots féssim una millora dels mecanismes de debat d’aquest Ple. Aquesta és una 
reflexió que crec que ens hem de fer tots plegats, per millorar els mecanismes de debat i 
que també, evidentment, siguin comprensibles per al públic que ens escolta. I res més, 
aquestes és la reflexió que volia dir. Evidentment, hem estat conseqüents amb aquest 
exercici de la responsabilitat votant a favor d’aquest pressupost, però hi ha partides que ens 
preocupen, però mirarem d’actuar amb la màxima responsabilitat possible. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies, senyor Oliveras. Senyor Màxim Fàbregas té la paraula 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Començaré pel final. He detectat un nerviosisme que fins ara no 
havia detectat en el portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya i crec que la seva 
intervenció ha estat marcada, és una apreciació personal, eh, no és política, per la regueta 
de veure com el pressupost que havíem presentat Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana es modificava per les esmenes de l’oposició. Estem disposats a fer una reflexió 
com la que vostè demanava al final de la seva intervenció, quant a la millora dels 
mecanismes de funcionament del plenari. Tenim un ROM en discussió. I és cert que tots en 
som responsables, però quan diem tots diem els vint-i-un regidors i regidores del consistori. 
No es pot pretendre preparar un Ple de pressupostos convocant els portaveus quinze minuts 
abans que el Ple tingui lloc, això no és preparar el Ple, això és marcar les mínimes regles del 
joc, que són les que hem pactat abans d’entrar en aquesta sala.  
 
I jo crec que s’equivoca quan parla de les cartes marcades i de manca de voluntat de 
negociació. S’equivoca del tot, i s’equivoca quan diu que la nostra estratègia només tenia 
com a objectiu prioritzar l’espectacle. Nosaltres no hem donat cap espectacle, en tot cas si 
algú ha donat un espectacle és l’Equip de Govern. No ens ha de convèncer de les activitats 
de la cultura, almenys nosaltres en la nostra intervenció hem explicat quan creiem que la 
cultura ha de ser menys prioritària que altres actuacions pressupostàries.  
 
Pel que respecta a la intervenció que ha fet inicialment el regidor Llorenç Birba, jo no volia 
deixar de fer al·lusions a la seva intervenció. Ha fet èmfasi en què s’han equilibrat els 
comptes, en què no hi ha números vermells, en què ara tenim romanents positius, en què no 
tenim dificultats per pagar nòmines, i tot això és veritat, llàstima que s’ha oblidat d’afegir 
unes quantes coses. Primer, que això ho han aconseguit gràcies a tres vies. Una primera, 
retallant serveis públics; una segona, augmentant taxes i impostos i una tercera, aprofitant 
que la Generalitat va pagar finalment els dos milions d’euros que devia a l’Ajuntament, de 
l’anterior consistori, i que una moció presentada pel nostre Grup Municipal, i que va ser 
aprovada per unanimitat per aquest consistori, suposem que va servir d’alguna cosa. S’ha 
vanagloriat també del fet que, finalment, han pogut engegar projectes com la Casa del 
Marqués i l’ampliació del poliesportiu. S’ha oblidat del Parc Vallmora i, per ser rigorós, hauria 
d’haver afegit que totes tres actuacions estaven planificades i dotades pressupostàriament 
pel Govern anterior del Partit Socialista de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verd-
Esquerra Unida i Alternativa.  
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I ha fet referència al nou contracte de manteniment, això és com el llop, eh? Que ve el llop, 
que ve el llop i que ve el llop i aquest llop no arriba mai. Suposem que finalment nosaltres, 
en un article que fèiem a El Masnou Viu, em sembla que fa uns mesos, dèiem, finalment 
sembla que ja tindrem contracte de manteniment, doncs finalment res. Finalment, serà l’any 
2015, però se li ha oblidat de dir que vostès van augmentar la taxa de recollida 
d’escombraries l’any 2012, justament amb l’argument que com que tindríem un nou 
contracte que milloraria la situació de recollida i neteja del nostre municipi s’havien de pagar 
més diners. Hem estat dos anys, els ciutadans i ciutadanes del Masnou, pagant més diners 
per uns serveis que, finalment, no s’han plasmat en una realitat. I ha parlat del clavegueram i 
ha fet esment del gest de generositat de mantenir el contracte tot i que una esmena 
presentada a les ordenances per l’oposició va anul·lar la taxa de clavegueram. Ha callat que 
aquesta taxa era una taxa nova, aprovada pel Govern de Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana l’any 2012, i que en els anys anteriors, i parlem de molts i molts anys, aquest 
manteniment es feia sense necessitat de cobrar una taxa extra als veïns i veïnes. I també 
s’ha apuntat com a mèrit el fet que hi hagi una programació estable a l’Espai Escènic Ca 
n’Humet. Ha callat però que això ens costa prop de 100.000 € a l’any, que és el 70 % del 
que es proposava. I no voldria deixar de referir-me a una part de la intervenció del regidor 
del Partit Popular, que ha dit que gràcies al PP no estem en una vall de llàgrimes. Jo crec 
que el regidor del PP, en aquell moment, quan ho ha dit no portava les ulleres posades, 
perquè per culpa del PP estem en una gran vall de llàgrimes. Justament, l’actuació del PP 
en aquests tres anys nefastos de govern, govern estatal, ha agreujat fins a nivells 
insostenibles la situació de moltes de les famílies del nostre municipi i, a més a més, ha 
posat contra les cordes els ajuntaments amb la intenció de transformar-los, més que res, en 
més gestors que econòmics.  
 
Volem felicitar l’alcalde, bé, al Govern i a l’alcalde, per la decisió que han pres d’aprovar el 
pressupost modificat, perquè em sembla que és gairebé històric o serà històric que un 
pressupost municipal s’aprovi per unanimitat. Jo no recordo gaires ocasions, però aquesta 
vegada s’ha aconseguit, i s’ha aconseguit, doncs, pel vot favorable dels vint-i-un regidors i 
regidores. I ha estat un vot intel·ligent, perquè aquest vot permet que algunes de les 
intervencions d’inversions que plantejava el Govern, i que nosaltres creiem que eren 
prioritàries i, per això, hem demanat i proposat que es mantinguessin, com ara l’adquisició 
del Casinet, de la planta baixa, o com, per exemple, destinar 150.000 € a la millora del 
clavegueram, puguin ser una realitat.  
 
Pel que respecta al resultat final de la votació, és obvi, suposo que tothom ho tindrà clar, que 
el pressupost que acabem d’aprovar no és el pressupost del Grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verd-Esquerra Unida i Alternativa. Ara bé, també és obvi, almenys per a la 
majoria del consistori, ara sembla que per la totalitat que li ha donat el seu suport, que el 
pressupost aprovat millora sensiblement la proposta inicial de Convergència i Unió i 
Esquerra Republicana. Una proposta que, a diferència del que va passar amb els 
pressupostos de 2012 i 2013, Convergència i Unió i Esquerra Republicana han estat 
incapaços de pactar amb algun grup de l’oposició. La nostra impressió, que potser és 
equivocada, és que no estaven gaire interessats a arribar a un pacte; ja que, com hem 
comentat amb la resta de grups de l’oposició i la regidora no adscrita, la resposta del Govern 
a les nostres esmenes, a les de tots nosaltres, ha estat molt semblant: en tots els casos, 
rebutjar-ne la major part, a excepció de, com ha comentat el regidor d’Esquerra 
Republicana, les destinades a inversions. El rebuig es produïa, en algun cas, amb 
l’argument que les partides que proposàvem disminuir estaven lligades amb contractes, en 
altres casos les partides eren prioritàries per al Govern i, per això, no es podien tocar i en 
d’altres es responia que potser no valia la pena modificar-les perquè no donaria temps de 
realitzar les actuacions proposades. No és la nostra intenció criticar l’actuació del Govern, 
suposem que ells sabran què els interessa i crec que hauran actuat en funció d’aquests 
interessos. També esperem que, a diferència del que va passar en el Ple d’aprovació de les 
ordenances per l’any 2014, el portaveu del Govern, que ara no sabem qui serà ―suposem 
que serà el senyor Llorenç Birba―, no ens acusi d’actuar en contra dels interessos del 
Masnou i d’intentar ensorrar el municipi amb les nostres propostes. Nosaltres, a la vista de la 
resposta del Govern, hem intentat, tal com va passar en el Ple convocat per debatre les 
ordenances fiscals per a l’any 2014, treballar amb el conjunt de l’oposició per intentar 
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aconseguir una proposta comuna, cosa que hem aconseguit i de la qual crec que, 
sincerament, ens hem de felicitar, perquè la proposta aprovada no és una proposta contra 
ningú, sinó que és una proposta a favor del Masnou. És una proposta que, com en tota 
negociació, no recull al 100 % els plantejaments de cadascun dels negociadors, però que el 
nostre Grup valora positivament perquè, a més de recollir una part molt important de les 
nostres esmenes, no recull cap proposta que entri en contradicció amb les nostres prioritats 
pressupostàries. La proposta que acabem d’aprovar, a més de recollir el 66 % de l’import de 
l’augment i el 93 % de disminució compleix amb l’objectiu al qual em referia. Fa que, en 
primer lloc, el pressupost aprovat ―com algú ha esmentat abans― tingui un caràcter 
clarament més social que el presentat pel Govern, ja que, per exemple, augmenten les 
partides destinades a Serveis Socials en 133.500 €, les d’Ensenyament en 25.500 €, les 
d’Esports en 12.500 €, les de Gent Gran en 5.650 €, les d’Igualtat en 14.757 € i les 
d’Habitatge en 50.000 €. També facilita les polítiques de foment de l’ocupació, a les quals 
s’ha destinat un augment de 52.500 € i, finalment, incorpora un seguit de partides a inversió 
que, una vegada executades, milloraran sensiblement la situació del Masnou pel que fa 
referència a infraestructures: clavegueram, xarxa de recollida d’aigües fluvials, viabilitat, 
accessibilitat, escoles públiques, espais lliures, etc. És per totes aquestes raons que el 
nostre Grup ha votat a favor del pressupost esmenat. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies, senyor Fàbregas. Li demano disculpes si en algun moment he fet algun... eh? 
Senyor Gual, té la paraula. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, per respondre a la intervenció del senyor Jaume 
Oliveras. Miri, senyor Oliveras, és probable, i segurament serà així, que l’Equip de Govern 
vagi en una bona direcció i els quatre regidors del Partit Socialista estiguem equivocats i 
anem en contra direcció. També fora possible que vostès anessin en la bona direcció i els 
quatre regidors del Partit Socialista i el regidor del GIM anéssim en direcció equivocada. I 
així podria anar seguint fins arribar als companys d’Iniciativa. Quan tots van en una direcció i 
vostès van en l’altra pregunti’s que potser és vostè el que va equivocat. Miri, vostès deien 
que estaven en predisposició de negociar. Quant al PSC, nosaltres vam tenir l’experiència 
de negociar amb vostès el pressupost del 2013 i li explicaré només una casuística. La 
partida clau perquè s’aprovés el pressupost del 2013 era una partida que va proposar el 
Partit Socialista, que era els 100.000 € del Pla d’Acció Social. 
 
El Pla d’Acció Social. Quan vàrem fer possible l’aprovació d’aquest pressupost el primer que 
van fer vostès va ser disposar d’aquella partida, sense no només negociar amb els que 
havíem proposat la partida, que en aquest cas érem nosaltres, sinó que van proposar 
gastar-la en contra de la voluntat dels qui l’havíem proposada. Per tant, això, ja vam patir 
aquesta experiència i una vegada ens equivoquem, però dues ja no ens equivocarem.  
 
Deia vostè també que ens ha fet arribar un informe, però que nosaltres ja teníem prèviament 
la postura feta. Home, només faltaria, l’informe fa sis o vuit hores que ens l’ha enviat. Si no 
tinguéssim la postura feta fa sis o vuit hores els que haguéssim fet malament la feina seríem 
nosaltres. Vostè deia que a Promoció Econòmica s’havien pujat, després li ho explicaré, no 
és veritat que s’apugin els pressupostos, s’afegeixen 12.000 € als pressupostos de 
Promoció Econòmica però hi ha 38.000 € que fan referència a la neteja de l’edifici centre i a 
la llum de l’edifici centre, això no són polítiques de promoció econòmica.  
 
Quant al Pla d’Acció Social i Serveis Socials, si va agafant diners d’un cantó els posa a 
l’altre, fa el joc dels trileros, però en definitiva es carrega el Pla d’Acció Social, senyor 
Oliveras.  
 
Quant als contractes, tots els contractes tenen la clàusula de salvaguarda, evidentment, els 
contractes que van més enllà d’un any o que es contracten aquest any per l’any que ve, 
sempre es posa la clàusula: sempre que hi hagi partida per fer front a aquest contracte. Si 
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no té el pressupost aprovat un no pot signar el contracte i assegurar que pot pagar. I deia, 
vostè, també feia referència al fet que nosaltres no havíem donat les explicacions abans 
d’entrar a Ple de quina seria la postura envers els altres grups municipals. Miri, jo només li 
explicaré, vostès quan fan la presentació del pressupost a la Comissió Informativa, deixen 
un patracol allà de documents, que ja no entraré al fet que han anat modificant-se i han anat 
canviant sense cap explicació, anem a la Comissió Informativa, cada Grup Municipal explica 
més o menys les seves esmenes, l’Equip de Govern no dóna ni una explicació sobre la 
proposta del Govern i ara vostè demana que nosaltres donem explicacions. Comenci mirant 
el que fan vostès.  
 
Respecte el pressupost que presentava l’Equip de Govern abans de ser esmenat, jo voldria 
fer una prèvia que seria parlar dels ingressos. Malgrat que avui no parlem d’ingressos, però 
sí que els ingressos estan presents perquè són els que limiten o donen peu a les partides de 
despeses. Avui els ingressos vénen donats per les ordenances fiscals que es van aprovar 
ara aproximadament fa un any, en contra de la voluntat de l’Equip de Govern, i van ser 
aprovades per tots els regidors que estem avui a l’oposició. En aquell moment, es va fer tot 
el possible i l’impossible, i com deia l’altre dia el legal i l’il·legal, perquè aquestes ordenances 
no fossin efectives al 2014, abduint que això era un desastre, que trencàvem l’equilibri 
financer, etc. Aquest exercici 2015, les ordenances fiscals no han estat modificades per 
l’Equip de Govern, la qual cosa està donant carta de naturalesa a les ordenances que va 
presentar l’oposició i que el que l’any passat era un desastre avui és la situació ideal. 
Referent a les despeses, la modificació més gran de despeses que presenta respecte l’any 
anterior és el tema de la gestió de les escoles bressol, però això no és una variació que 
dediquem menys diners a les escoles bressol, sinó que el que s’ha fet és passar al que 
presta el servei també la gestió econòmica, o sigui que nosaltres ja no cobrem les taxes i 
després paguem el servei sinó que s’autofinança, excepte la partida de 50.000 € que 
dediquem a tapar el que seria el forat de la despesa que representa. 
 
Quant a la resta de despeses, com sempre, i que nosaltres hem anat augmentant 
reiteradament, són les que creixen, són les de manteniment. Nosaltres, pel que fa a la salut 
municipal, ja fa dies que ho diem, que entenem que calen més recursos, més diners a neteja 
de carrers, a recollida, jardineria s’està demostrant que no és efectiu. Els carrers del Masnou 
segueixen tan o més bruts que l’any passat i que l’anterior i que l’anterior, i cada any hi hem 
posat més diners i més diners i més diners; per tant, aquí o hi ha un canvi de gestió o hi ha 
un canvi també d’actituds dels ciutadans envers el que és l’espai públic o no ens en 
sortirem. Hem posat més diners i més diners i més diners i els carrers segueixen sent bruts i 
bruts i bruts.  
 
Del nostre Grup Municipal, hi ha tres regidories per dir-ho d’alguna manera, a la qual 
nosaltres ens en fem bandera i per les qual nosaltres no haguéssim aprovat el pressupost 
presentat per l’Equip de Govern. Una és la de Promoció Econòmica, que deia abans que hi 
havia un augment. L’augment respecte l’exercici anterior és exactament de 27.000 €, però 
les partides de llum i de neteja de la Casa del Marqués pugen 38.000 €, fet que representa 
una rebaixa sobre les polítiques de Promoció Econòmica de 12.000 €. Si nosaltres, a principi 
de mandat i amb la connivència de la major part de la totalitat dels grups municipals d’aquest 
Ajuntament, sempre hem dit que la Promoció Econòmica és una de les banderes a lluitar, és 
una de les polítiques principals de l’Equip de Governi d’aquest Ajuntament en aquest 
mandat. Aquest mandat s’ha posat en pràctica, que és la Casa del Marqués. Per a nosaltres 
és absolutament contradictori no posar-hi més recursos sinó restar-hi recursos, llavors 
tindrem un gran equipament, però no podrem fer polítiques de promoció econòmica.  
 
Les altres partides que tampoc nosaltres podem compartir amb l’Equip de Govern és la 
rebaixa, encara que no sigui de moltes quantitats, en les partides de solidaritat, entenent 
l’època que estem i la que està caient, entenem que no ho podem rebaixar, sinó que, tot al 
contrari, han d’augmentar. I, finalment, les despeses de Serveis Socials. Mirin, com he 
explicat abans, hi ha la partida del Pla d’Acció Social, que va ser una partida, no només una 
partida sinó el mateix Pla d’Acció Social, va ser una iniciativa del PSC. Vam aconseguir que 
es posés aquest pressupost de 100.000 a proposta nostre i, per tant, tot el que fos rebaixar 
un euro d’aquesta partida representava la intenció de l’Equip de Govern que el PSC no 
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donés mai suport a aquest pressupost. No només no han rebaixat un euro sinó que han 
rebaixat 82.000 €. Han deixat la partida de 100.000 € a 18.000 €. Per tant, home, si el que 
es pretén és que el PSC doni suport aquest no és el millor camí o no és la forma més 
intel·ligent d’aconseguir-ho. Perquè hem votat que sí al pressupost esmenat perquè hi ha 
hagut aquestes modificacions sobre les bases d’execució. S’han aprovat totes les esmenes 
que ha presentat el PSC referent a les bases d’execució, s’han aprovat les despeses de 
Serveis Socials, de Promoció Econòmica, de Salut i Solidaritat del pressupost ordinari i 
s’han aprovat, també, totes les propostes d’inversió que ha presentat el PSC amb les seves 
esmenes. Per tant, entenem que aquest pressupost que avui aprovem no és el pressupost 
del PSC, no és el pressupost de cap Grup Municipal, ni de cap coalició, però evidentment és 
un pressupost molt millor que la proposta que hi havia inicial. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies, senyor Gual. Té la paraula el senyor Garcia, portaveu de Convergència i Unió. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, bona nit a tothom. Parlava algú al principi de la voluntat de tots els grups de l’oposició per 
arribar a un consens, i jo el que voldria dir és que per arribar a un consens és necessari 
dues coses: que les dues parts vulguin arribar a aquest consens. Per molta voluntat que 
tingui una de les parts, si l’altra part no té aquesta voluntat mai arribarem a cap tipus de 
consens. Perquè ho dic això, perquè malauradament l’Equip de Govern no ha trobat aquesta 
voluntat en cap dels grups de l’oposició. Vagi per endavant que l’Equip de Govern fins i tot 
va plantejar a algun grup municipal l’acceptació de totes les seves esmenes i, 
malauradament, ni així aquest Grup Municipal va voler donar-li suport. Parlava Iniciativa 
també de la reunió que hem tingut quinze minuts abans del Ple com la poca voluntat que té 
aquest Equip de Govern. No sé com s’ho ha fet venir. Escolti, ha servit de ben poc aquesta 
reunió, perquè l’Equip de Govern convoca tots els portaveus per parlar de com anirà el Ple i 
tothom amaga les seves cartes fins que arriba l’inici del Ple. Per tant, vostès també han estat 
incapaços d’explicar com volien que es desenvolupés el Ple, han tingut l’oportunitat de fer-
ho. Agafant pinzellades, parlava el Partit Socialista de Catalunya de les ordenances que 
l’Equip de Govern va aturar legal o il·legalment. Escolti, aquest Ajuntament, aquest Equip de 
Govern d’il·legalitat no n’ha comés ni una. I li diré una cosa, si vostè sap que aquest Equip 
de Govern va fer una il·legalitat, la seva obligació és denunciar-la, perquè sinó és vostè un 
còmplice; per tant, jo li recomanaria que o rectifiqui o que sigui conseqüent amb les seves 
intervencions i amb les seves afirmacions.  
 
Volia dir també, el regidor de Cultura parlava de l’animadversió que sembla que tenen 
alguns cap a la cultura, potser per deformació professional jo també m’he fixat en 
l’animadversió que diria que tenen alguns cap a la Regidoria d’Urbanisme. Aquí es dóna una 
aparent contradicció: per una part vostès proposen un munt d’inversions, però deixen a zero 
pràcticament o amb un euro les partides que corresponen a la redacció de projectes. 
Suposo que la seva proposta deu ser que els tècnics de la casa redactin tots els projectes 
que van darrere d’aquestes inversions, no? 
 
Parlaven de la prioritat de les inversions, sincerament creiem que alguna d’aquestes 
prioritats parteixen d’un desconeixement de la realitat actual d’aquest Ajuntament. Vostès 
han retirat una partida que fa referència a renovar els equips informàtics d’aquesta casa, 
quan, si no m’equivoco ara ho dic de memòria, l’edat mitjana dels equips és de sis anys, per 
tant, potser estaria bé o ja tocaria renovar-los. De la mateixa manera, l’Equip de Govern 
plantejava la inversió referent a uns arxius que no era cap, diguem, no era allò que a 
nosaltres ens vingui de gust o no comprar uns arxius, és que l’arxiu existent està saturat i, 
actualment, no hi ha capacitat per absorbir la quantitat de documents que nosaltres 
generem. Sense ser una inversió, per una banda, tenim el col·lectiu de la Policia que ens 
demana més dotació econòmica per augmentar la seva seguretat i per augmentar la compra 
i el material de seguretat i vostès han proposat rebaixar aquesta partida. Bé, com els deia, 
en tot cas jo em quedo amb la part positiva, que és que avui, per primera vegada, també ho 
ha dit algú, hem estat capaços d’aprovar un projecte per unanimitat, cosa que té més mèrit, 
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jo crec, encara, tractant-se de l’últim pressupost del mandat i d’un Equip de Govern que està 
en minoria. Res més, moltes gràcies. 
 
Ah, perdó, em deixava un apunt. Si em permet. Afegeixo, parlant de les contradiccions: per 
una banda, demanen rebaixar el manteniment del clavegueram, però per altra banda 
demanen incrementar aquesta inversió. No sé, potser convindria revisar també i fer-nos el 
seriós plantejament que tot allò que es construeix després s’ha de mantenir. Res més, 
moltes gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per al·lusions, senyor Gual. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Per una al·lusió directa que ha fet el senyor Eduard Garcia 
respecte a la il·legalitat, miri, consta en acta. No se’ns va deixar votar unes esmenes en una 
Comissió Informativa, això va vulnerar el nostre dret i això és una il·legalitat. Ara, avui, vostè 
també n’és coneixedor, el convido a posar la denúncia.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Senyor Birba, si vol fer una explicació final i tanquem aquí. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Jo també podré intervenir senyor alcalde? 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Ah, que m’ho havies demanat, per al·lusions? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
No, però com que diu que parla en Llorenç. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Quina és l’al·lusió?  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
La de l’Eduard Garcia. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Endavant. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Tres coses breus. Feia referència a la reunió abans del Ple. En la reunió abans del Ple el 
que s’ha plantejat, per part del alcalde, i si no ell mateix em pot contradir, és: a veure, anem 
a planificar com anirà el Ple. Primer, es presentaran les esmenes; després, es votarà i, 
després, el pressupost esmenat es votarà i, efectivament, això és el que ha passat. En cap 
cas se’ns ha preguntat si hi havia blocs, si no hi havia bloc, si es presentarien d’una en una 
o totes en conjunt. Per tant, no hem fet res que no haguéssim dit abans. 
 
Respecte del comentari que ha fet en relació amb urbanisme, igual que hem dit que no 
teníem res en contra de la cultura, no tenim res en contra de l’urbanisme. Hem explicat el 



31 
 

que passa, però a més a més el portaveu del Govern és regidor d’urbanisme i voldria que 
m’expliqués ―bé Grup Municipal, gràcies, perdó―, des del seu coneixement, quants 
projectes pot redactar, projectes tècnics pot redactar amb 15.000 € i quants projectes i 
redaccions de projectes de planejament poden redactar amb 38.500 €. No se’n pot redactar 
ni un; per tant, són partides que, per estar amb 15.000 € i 38.000 €, val més que estiguin a 
un i destinem els diners a altres propostes.  
 
I, pel que feia referència al tema d’algunes inversions que no es podran efectuar, nosaltres 
el que hem fet ha estat prioritzar i hem prioritzat diferent del Govern. No obstant això, el 
regidor abans parlava, el regidor Llorenç Birba, de la situació econòmica favorable del nostre 
Ajuntament. Estem convençuts que el 2014 el tancarem amb molts romanents de tresoreria 
i, per tant, algunes d’aquestes inversions es podran dur a terme aplicant romanents de 
tresoreria. I, pel que fa referència al clavegueram, em sobta que faci el senyor Eduard 
Garcia el comentari que ha fet. A veure, vostè sap que, tradicionalment, en aquest 
Ajuntament moltes de les actuacions de manteniment s’han fet a càrrec de partides 
d’inversió, i això és el que ha plantejat el nostre Grup, entre d’altres, disminuir el 
manteniment ordinari, que et serveix només per tapar petits forats i anar a actuar sobre 
grans partides, que és el que interessa, perquè, a més a més, vénen avalades per projectes 
tècnics. Gràcies 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Molt bé, senyor Birba, endavant. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Sí, gràcies. Procuraré no reiterar-me amb el que ha dit el senyor Jaume Oliveras o el senyor 
Eduard Garcia. 
 
En definitiva, hem aprovat el pressupost, perquè el gruix de la proposta és del Govern. Hem 
votat en contra de les esmenes per coherència, és a dir, hi ha moltes esmenes que s’han fet 
de forma que no entenem massa i que tampoc les hem pogut visualitzar i, segurament, 
algunes estem convençuts que van contra contractes i no ho tenim gens clar. Per això, 
doncs, evidentment, hi hem votat en contra. A més, hem aprovat de moment aquest 
pressupost, però aquest pressupost requereix d’un informe d’Intervenció, i aquest informe 
d’Intervenció no és pot emetre en aquest moment. S’ha d’estudiar i no és fa ni en vint-i-
quatre ni en quaranta-vuit hores. 
 
Bé, el marge per configurar el pressupost és molt petit, no dóna gaire de sí. Més del 90 % 
està lligat a nòmines, contractes, serveis bàsics, enllumenat. I avui, doncs, s’han qüestionat 
molts contractes o compromisos. En posaré algun exemple, només. I que consti que aquest 
pressupost el procurarem gestionar de la millor manera possible, però poso aquests 
exemples. S’ha qüestionat el tema de l’ACM, de les quotes de l’ACM i la Federació de 
Municipis, l’essencial de les quotes aquestes és que donen dret a serveis. En aquests 
moments, durant aquests darrers anys, molts anys, el personal d’aquest Ajuntament ha 
gaudit d’una infinitat de cursos de formació. Sobretot per la banda de la Federació de 
Municipis, la quota que paguem està absolutament amortitzada. Amb l’ACM, doncs, acabem 
de comprar tres vehicles per a la Policia. Si els haguéssim comprat directament ens haurien 
sortit molt més cars. L’Associació Catalana de Municipis ha fet una compra agregada, de 
cotxes de policia, que em sembla que supera les cinc-centes unitats i nosaltres ens hem 
acollit a tres. La compra agregada de 500 vehicles no té res a veure amb la compra 
individualitzada de tres vehicles. Jo crec que hi ha estalvis que embruten les estovalles i, 
sincerament, no té cap sentit. Un altre exemple, el butlletí municipal. Jo crec que seria 
normal que és valorés la partida no condicionada a la conjuntura de si s’està al Govern o a 
l’oposició, i això es pot fer extensiu a altres partides d’Urbanisme o les que sigui, perquè 
quan uns governaven tenien aquelles partides que s’han carregat avui molt més generoses, 
eh. Amb el tema contractes posaré un exemple. Hi ha un contracte de manteniment, de 
clavegueram, de via pública o de cementiri. En el de cementiri, que en aquests moments 
està licitant-se, hi ha dues parts: una fixa i una variable. La variable saben de què va, va en 
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funció del nombre de defuncions, no del que es decideixi aquí. La situació és la que és i les 
circumstàncies aquestes no les decidim en un plenari, és la realitat de la vida. 
L’assessorament jurídic, doncs, també se’l carreguen. Les publicacions de Serveis Centrals, 
també. Què passarà que no podrem publicar edictes al Butlletí Oficial de la Província o al 
diari oficial. Les mesures del PP que ens han ajudat tant, escolti, les hem pagat els 
ciutadans al 100 % perquè el PP simplement ens ha obligat a apujar l’IBI. I, a sobre, ens han 
apujat l’IVA a l’Ajuntament i a tots els ciutadans, i això és un sobre cost que l’hem pagat tots, 
ciutadans i Ajuntament. L’Estat no inverteix al Masnou des de fa moltíssims anys, i quan 
hem reclamat el problema de les destrosses amb un tema que és competència de l’Estat, 
ens han dit que les destrosses de les llevantades les paguem nosaltres.  
 
Un altre exemple, el Govern va anunciar fa unes setmanes a bombo i plateret que el 2015 
no hi hauria pressupost i avui l’han aprovat, però també s’han carregat el contracte del mitjà 
de comunicació on ho van difondre. Amb el tema de les comissions informatives, potser les 
hauríem de suprimir o potser que hi vingui el públic i així podríem tenir marge per negociar 
millor les relacions entre Govern i regidors de no govern. Ara, també vull fer constar que és 
esperpèntic, perquè des de finals de setembre els vam plantejar tots la possibilitat de 
negociar un pressupost i a primers d’octubre, primera quinzena d’octubre, els vam passar un 
pressupost que no estava quadrat ni tancat ni amb despesa i estava totalment obert amb 
inversions. Precisament amb la finalitat que qui s’hi volgués implicar podia fer aportacions. 
L’any 2012 i 2013 vam tenir suport de regidors de l’oposició en els nostres pressupostos i 
avui han muntat aquest xou, que és una mica estrany. Per a nosaltres és estrany. Imaginant-
se que, en comptes d’haver donat vostès el quadre de les esmenes als ciutadans que estan 
aquí presents, fem-ho al revés. Nosaltres avui presentem el pressupost, vostès no saben de 
què va i, a sobre, per recochineo, a sobre en donem un còpia a tots els ciutadans. 
S’imaginen aquesta situació? Doncs, això és el que ha passat, eh? Això és el que realment 
ha passat. I aprofito per fer una puntualització, també, que s’ha dit una cosa abans: les 
ordenances han d’estar aprovades definitivament abans del 31 de desembre, perquè 
meriten el 1 de gener i si no estan aprovades jurídicament és impossible d’aplicar-les l’1 de 
gener. O retroactivament, surten publicades el 15 de gener o l’1 de febrer i retroactivament 
s’apliquen a l’1 de gener. Això ens porta als tribunals i tenim un ciri de nassos. Moltes 
gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies. Jo solament, per puntualitzar algunes coses, la partida d’assessorament jurídic, 
perquè el públic ho sàpiga, és la que ha permès, arran d’una auditoria, detectar un error 
material de 50.000 € amb un concessionari municipal, per tant està sobradament justificada.  
 
Vostè vol dir alguna cosa, senyor Màxim Fàbregas, perquè si n... per al·lusions o per... 
 
No, no, sí que m’importa, a mi em sap molt de greu no donar paraules; és a dir, jo intento, i 
vostè em coneix i ho sap i els companys també, que tothom participi al màxim. El màxim 
possible, eh? Dos minutets, si us plau. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
A veure, començo pel xou, parlant del quadre d’esmenes i aquesta al·lusió que ens 
imaginéssim què hauria passat si el Govern no ens hagués donat la informació a nosaltres, 
estaria incomplint la legalitat. El ROM i la Llei de bases de règim local obliguen el Govern al 
fet que abans d’aprovar una proposta que va a plenari passi per Comissió Informativa i, per 
tant, que ens faciliti la informació, cosa que no fa, eh? Perquè, el regidor no ha explicat que 
ens van convocar d’urgència a una Comissió Informativa al mes de novembre i no teníem la 
informació encara, i la van estar canviant fins a l’última hora, la qual cosa va provocar que 
s’hagués de desconvocar. Ha fet referència a una cosa que no he acabat d’entendre dient: 
l’hem aprovat, assumint que ells també han votat a favor, però ara està pendent d’un informe 
d’Intervenció. Jo no sé què és el que ha volgut dir. I ha dit que el procuraran gestionar de la 
millor manera possible, només faltaria, només faltaria que no el poguéssim gestionar de la 
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millor manera possible. Estarien traint la seva obligació que tenen respecte dels ciutadans. 
Gràcies 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies. Senyor de las Heras. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Bé, és per al·lusions. No vull entrar en més temes de debat, únicament no entraré a debatre, 
ni amb el senyor Màxim ni amb el senyor Oliveras, temes que han comentat. Només és 
puntualitzar al senyor Birba un aspecte, respecte de les inversions que ha dit de l’Estat aquí 
al Masnou. Disposo d’una llista de les inversions que s’han fet des del Ministeri Foment a 
platges, a la zona de la Franja, els últims anys, i li asseguro que és de diversos milions 
d’euros. Tinc els números, si algun dia ho vol li ho puc portar. Gràcies 
 
El Sr. Pere Parés 
 
No cal, no, no, no, ja està. Jo el que sí que volia dir és el que es diu sempre, que ens hem 
de felicitar perquè s’ha aprovat un pressupost per unanimitat, i jo suposo que vostès se 
n’alegren que el pressupost hagi sortit aprovat per unanimitat. No m’agradaria pensar que 
això fos el contrari. Per tant, en primer lloc, jo al començar li he dit que nosaltres no volíem 
segrestar, com deia vostè senyora Neira fa dos mesos, la voluntat del Ple de poder debatre 
aquests pressupostos. Nosaltres sabíem a què ens exposàvem, nosaltres també ho sabíem 
que les cartes estaven marcades, i tant que sí. Nosaltres hem intentat negociar, però no hi 
entraré en aquest tema. Per tant, nosaltres sí que volíem deixar el llegat al proper Govern 
que tingués un pressupost que fos vàlid, un pressupost que fos corrent, que estigués 
aprovat i que no fos el prorrogat. El que tenim és la sensació que nosaltres no hem volgut 
segrestar aquest debat, no hem volgut segrestar aquest debat, sí que tenim la sensació que 
a nosaltres ens han segrestat alguna cosa. Per tant, dintre de cinc mesos hi haurà eleccions 
municipals, la voluntat democràtica, legítima i majoritària tornarà a conformar un Equip de 
Govern, que desitgem que en el futur no sigui segrestat per absolutament res. Bona nit i 
moltes gràcies. 
 
El senyor Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 23.45 hores del mateix 
dia, de la qual, com a secretària accidental, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es 
transcrigui al llibre d’actes, que certifico. 


