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Núm. PLE2014/15 
 
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou del 18 de desembre de 2014 
 
A la vila del Masnou, a les 20.01 hores del dia 18 de desembre de 2014, es reuneixen,a la 
sala de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària 
plenària, sota la presidència de l'alcalde per delegació, el Sr. Jaume Oliveras Maristany per 
absència de l’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l'assistència dels tinents i la tinenta 
d'alcalde, 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. 
    
Actua de secretària accidental la Sra. Mònica Espinàs Martínez, i d'interventora la Sra. 
Leonor Martínez Lacambra. 
 
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. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Bona nit. Si els sembla iniciaríem la sessió plenària d’aquest dijous 18 de desembre de 
2014. Primer, vull donar la benvinguda als ciutadans que ens acompanyen en aquest plenari 
i que ens puguin veure, doncs, per la retransmissió i, si els sembla començaríem amb l’ordre 
del dia que tenim avui. Primer, després ja donarem compte dels assistents, voldria excusar 
el senyor alcalde que, per motius personals, no pot assistir en aquest Ple d’avui.  
 
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 16 d’octubre de 

2014 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 16 d’octubre de 2014, amb una correcció en la intervenció 
de la Sra. Marta Neira Reina, pàgina 52. 
 
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Jaume Oliveras Maristany informa dels punts següents. 
 

Biblioteca 
El 19 de novembre, va tenir lloc la primera de les sessions de les tertúlies en català, 
organitzades conjuntament per la Biblioteca Joan Corominas i l’Oficina de Català del 
Masnou.  
 
També el mateix dia 19 es va comentar la lectura del llibre La dona que es va perdre, de 
Marina Espasa.  
 
El 21 de novembre, a la Biblioteca es va rebre una visita escolar dels alumnes de cinquè 
curs de l’Escola Lluís Millet. 
 
El 25 de novembre, va tenir lloc la conferència a càrrec de Joan Morales i Morera, director 
de Descobrir Catalunya. 
 
El 26 de novembre, dins de les sessions de contes per a adults en el marc del Festival 
Multipolar, l’actriu Carme Pla va escenificar els contes. 
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El 29 de novembre, va tenir lloc l’Hora del conte, El cuc i la cuca. La nova hora del conte 
va anar a càrrec de Mon Mas, per a nens i nenes de 0-3 anys.  
 
Espai Escènic Ca n’Humet 
Els dies 21, 22 i 23 de novembre, a l’Espai Escèniques va presentar la famosa comèdia 
L’estranya parella, obra teatral produïda per AJTEM amb un gran èxit de públic. 
 
Els dies 29 i 30 de novembre a l’Espai Escènic Ca n’Humet es va poder gaudir en totes 
les seves dimensions de la música jazz. L’acte central el protagonitzaren els músics 
masnovins Josep Traver i Jaume Maristany, amb un concert memorable i irrepetible 
acompanyats de Tito Busquets, també masnoví, Arrigo Tomasi, Esteve Pi i Pere Loewe, 
músics d’importantíssima trajectòria professional. El mateix dia al matí, Jaume Maristany i 
Josep Traver van impartir una classe magistral en format d’audició al mateix espai.  
 
També en el mateix espai Escènic de Ca n’Humet, el dia 12 de desembre, es va omplir 
de swing amb el concert de Doc Scanlon’s Cool Cat Combo en el Swing OutNight, 
activitat organitzada per l’entitat Ple de Swing, dirigida als aficionats al ball i la música 
swing.  
 
Eleccions representants consells escolars 
Des del 24 de novembre fins divendres 28 de novembre hi van haver les votacions de 
representants dels consells escolars dels centres educatius públics i concertats que 
formen part del Servei d’Educació de Catalunya. En el cas del Masnou, són tots 
(ensenyaments obligatoris públics i privats-concertats, escola d’adults i escoles bressol). 
 
Consell Escolar Municipal del Masnou 
El 2 de desembre, a l’escola Ocata va tenir lloc el darrer plenari del Consell Escolar 
Municipal d’aquest any, en el qual van intervenir diversos agents de la comunitat 
educativa del Masnou. 
 
Calendari del procés electoral del Consell Escolar 
Inici del procés: 3 de novembre de 2014 
Constitució de les meses electorals: abans del 12 de novembre de 2014 
Votacions de cada sector: del 24 al 28 de novembre de 2014 
Constitució del Consell Escolar: abans del 23 de desembre de 2014 
 
Concurs escolar de felicitacions de Nadal 
Aquest mes de desembre s’ha celebrat el concurs escolar de felicitacions de Nadal amb 
la participació habitual de les classes de 1r, 2n, 3r de primària de tots els centres 
educatius del Masnou. 
 
Els tres primers finalistes també podran rebre els Reis d’Orient en la seva arribada i 
lliurar-los, conjuntament amb el Sr. Alcalde, la clau del poble perquè S. M. els Reis 
d’Orient puguin entrar a totes les cases del Masnou i deixar els regals a tots els veïns. 
 
Campanya de prevenció de la violència envers les dones 
Al llarg de la setmana del 23 al 27 de novembre es va desenvolupar la campanya de 
prevenció de la violència envers les dones, i es van realitzar els actes següents: els dies 
24 i 26 de novembre, a l’espai Escènic de Ca n’Humet, es va programar l’obra Nashoba, 
destinada a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i de cicles formatius dels centres Sagrada família, 
Bergantí i Maremar. 
 
El 25 de novembre, al matí, es va fer difusió de la campanya i del funcionament de la 
violència masclista entre les persones que eren al mercat setmanal. A la tarda, es va fer 
una edició especial de l’espai de trobada per a dones “Compartim” entorn aquesta 
problemàtica. I a les 20 hores, es va celebrar l’acte central, al carrer: es va fer la lectura 
del manifest, l’entrega de premis del concurs de fotografia impulsat per a aquests dies i 
l’encesa d’espelmes en solidaritat amb les víctimes d’aquesta violència i les seves 
famílies. 
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Els centres esportius hi han participat amb el “fotografia’t” i s’han fet fotografies dels seus 
equips amb pancartes de la campanya. I mitjançant la xarxa social Instagram, s’ha fet un 
concurs de fotografia. 
 
El 24 i 26 de novembre, per a l’alumnat del CEFPAM, es va programar una activitat 
formativa sobre gènere “Els mites de l’amor romàntic”. 
 
Massatge per a nadons – Contes sobre la pell 
El 23 de novembre, a la Sala Polivalent de La Barqueta, es va dur a terme un taller de 
massatge per a nadons, on es varen treballar tècniques de massatge. A continuació es va 
iniciar l’activitat familiar Contes sobre la pell, adreçada a infants de tres a sis anys.  
 
Teatre Familiar: Històries de jazz per a infants amb la Harpo’s Band 
El 30 de novembre, l’Espai Escènic Ca n’Humet va acollir Històries de jazz per a infants 
amb la Harpo’sBand, formant un quintet de jazz que amenitza les nits del club Black 
Perry, a Chicago. Van interpretar un repertori on es repassaven els diferents estils 
significatius de la història del jazz, a partir d’un text dramatitzat adaptat per a infants. 
 
L'arbre dels desitjos, taller infantil de Nadal 
L’11 de desembre, es va realitzar el taller infantil de Nadal, L’arbre dels desitjos. En 
aquest taller els nens i nenes que hi van assistir van guarnir un arbre de Nadal per a la 
sala infantil de la Biblioteca, utilitzant materials diversos per poder escriure els seus 
desitjos per a l’any vinent.  
 
Exposició SEX O NO SEX 
Les regidories de Joventut i Salut Pública han exposat a l’Espai Jove de Ca n’Humet 
l’exposició sobre sexe segur SEX O NO SEX, oberta a tots els joves i a tota la població 
en general. Fins al 17 de desembre es podrà veure l’exposició a l’Espai Jove de Ca 
n'Humet i estarà dinamitzada per personal tècnic especialitzat en drogodependències. 
 
Presentació del programa de Foment de la Cultura Emprenedora a l’Escola 
Aquest any, per primer cop l’Ajuntament del Masnou participa en el programa de Foment 
de la Cultura Emprenedora a l’Escola que impulsa la Diputació de Barcelona. El passat25 
de novembre,el Centre d'Empreses Casa del Marquès va rebre la visita de la classe de 
5è de primària de l'Escola Ocata. Durant un curs escolar, els alumnes de cinquè de 
l’Escola Ocata crearan i gestionaran una cooperativa escolar amb el suport de la 
comunitat educativa, l'Ajuntament i altres agents socials de la seva localitat. La finalitat 
d’aquest projecte és treballar el foment de la cultura emprenedora en el cicle superior de 
l'educació primària. 
 
Presentació Punt d’Atenció a l’Emprenedor 
El 25 de novembre, a l’auditori del Centre d’Empreses Casa del Marquès, es va fer l’acte 
públic de presentació del nou Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE). L'acte públic va 
comptar amb les intervencions de l'alcalde del Masnou, Pere Parés, el regidor de 
Promoció Econòmica, Quim Fàbregas, i el vicepresident primer de la Diputació de 
Barcelona, Ferran Civil. 
 
La Diputació de Barcelona ha seleccionat i format un total de 21 centres locals de serveis 
a les empreses, que ofereixen ja des del segon semestre de l'any aquesta nova utilitat. El 
PAE és un nou servei que permet, de manera telemàtica, realitzar tots els tràmits 
administratius per a la constitució d'una empresa.  
 
Comença la Campanya de suport al comerç local QUEDA’T AL MASNOU 
La campanya comercial de Nadal “Queda’t al Masnou” va començar el passat 6 de 
desembre en el marc de la Fira de Santa Llúcia.Davant l’èxit de resposta aconseguida en 
la darrera edició, l’Ajuntament torna a animar els ciutadans perquè facin les seves 
compres al Masnou. Com a novetat d’enguany, la campanya “Queda’t al Masnou” arriba 
al cinema i al teatre: els ciutadans que entrin a la webwww.elmasnouactiu.cat podran 

http://superiorocata.blogspot.com.es/
http://superiorocata.blogspot.com.es/
http://www.xtec.cat/ceip-ocata/
http://casadelmarques.cat/espai.php?id_spa=6
http://casadelmarques.cat/programa.php?id_aju=5#.VHxEj2fYDnE
http://www.elmasnou.cat/document.php?id=12287
http://www.elmasnou.cat/document.php?id=11984
http://www.diba.cat/es/web/ladiputacio/fitxa-ferran-civil-arnabat
http://www.diba.cat/web/promoeco/quefem
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optar a una de les 100 entrades dobles per al cinema La Calàndria o bé aconseguir 
entrades per a algun dels espectacles de l’Espai Escènic Ca n’Humet. 
 
Entre el 6 i 31 de desembre, les persones que vulguin participar a la campanya podran 
bescanviar els seus tiquets de compra dels establiments del Masnou, d’un import mínim 
de 50 euros, per una bossa reutilitzable. S’hi repartiran 4.000 bosses (el doble que l’any 
passat). A més a més, entraran en el sorteig de 10 vals de 300 euros cada un per gastar 
als establiments de la vila. 
 
Acte de lliurament II Premis Emprenedoria @elmasnou_jove2014  
El Centre d'Empreses Casa del Marquès va acollir, el passat 9 de desembre, l'acte de 
lliurament dels II Premis @elmasnou_jove2014. Com a representants de les institucions 
que l'han fet possible, hi van ser presents la regidora de Joventut de l'Ajuntament del 
Masnou, Sílvia Folch, i Leandre Mayola, gerent de Serveis de Promoció Econòmica i 
Ocupació de la Diputació de Barcelona. 
 
La iniciativa guanyadora d’aquesta edició ha estat Carvings, que ha estat considerat un 
projecte sòlid amb caràcter innovador.El premi va ser recollit per Robert Arasa, promotor 
del projecte Carvings, acompanyat de José Luís Tormo, col·laborador.  
 
Fira de Santa Llúcia 2014 
La Fira de Santa Llúcia, organitzada per la Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme 
del Masnou, amb la col·laboració de l'Ajuntament del Masnou, es va celebrar entre el 6 i 
el 8 de desembre al pati del Casino. El dissabte 6 de desembre, un nodrit grup d'autoritats 
municipals ―encapçalades per l'alcalde, Pere Parés, i el regidor de Promoció Econòmica, 
Quim Fàbregas― i de representants de la Federació del Comerç van inaugurar 
oficialment la Fira. En línies generals, els comerciants del poble que han participat a la 
Fira s'han mostrat satisfets amb la resposta dels masnovins i masnovines i amb la bona 
afluència de públic.  
 
Nova edició de La Nit de l'Esport 
La Nit de l'Esport 2014 es va celebrar el28 de novembre, a la sala de l'Espai Escènic Ca 
n'Humet, que es va omplir de gent per participar d’aquesta festa. Hi eren presents la 
majoria d’entitats esportives del municipi, amb els representants de les seves juntes així 
com els esportistes nominats. Hi va assistir el Sr Gerard Figueras, director general de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, així com diversos representants d'altres 
administracions, com el Consell Esportiu del Maresme i dels ajuntaments de Teià i 
Montgat i els regidors del nostre municipi. 

 
Atlètic Masnou: “El tercer temps” i recollida de joguines per Creu Roja 
El cap de setmana del 13 i 14 de desembre, l’Atlètic Masnou va organitzar dos 
esdeveniments. El dissabte, el club realitzava novament “el tercer temps” entre tots els 
jugadors que havien acabat els seus partits. Aquest acte, que va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, té el reconeixement de l’Ajuntament i de la Federació 
Catalana de Futbol. Aquest esdeveniment va ser titular de portada a la web de la FCF. 
 
El diumenge, el club novament mostrava la seva tasca social i organitzava la recollida de 
joguines per a Creu Roja coincidint amb la presentació dels equips de la temporada 
2014/2015. L’alcalde i la regidora de Benestar Social i el regidor d’esports van fer 
l’aportació de joguines en nom del consistori i a continuació van gaudir de la presentació 
dels equip del Club. 
 
Dia Mundial de la Lluita contra la sida 
Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, l'1 de desembre, 
des de la Regidoria de Salut Pública es va organitzar, el dia 3 de desembre, per als 
alumnes de tercer d'ESO dels centres escolars, la representació de l'obra teatral Que sí, 
vida!, a l'Espai Escènic Ca n'Humet.  
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Arts Visuals 
El12 de desembre, es va inaugurar l’última exposició del cicle Connexions, amb la 
col·laboració artística de l’artista masnovina Estel Boada i Anna Dot. El cicle, elaborat per 
la Regidoria de Cultura amb la col·laboració de l’entitat Blandeguix, ha proposat 
exposicions de dos artistes de manera simultània i en el mateix espai. 
 
Exposició de pintures d’Esquima 
El 10 de desembre, l’Associació Esquima de familiars de persones amb malaltia mental, 
va organitzar l’exposició de pintures realitzades pels usuaris del Club Social. L’exposició 
es podrà visitar al passadís de la primera planta de l’Edifici Centre fins al 7 de gener.  
 
1rMercat d’Intercanvi Nadalem Jove 
Els dies 13 i 14 de desembre, el Banc del Temps del Masnou va ser l’amfitriona d’un 
esdeveniment diferent: per primer cop, al Masnou, es va celebrar el 1r. Mercat 
d’Intercanvi de Nadal. El lloc escollit va ser Ca n’Humet. Al llarg dels dos dies ens van 
visitar més de 300 persones, i es van dur a terme un total de 388 intercanvis. Un cop fet 
el recompte final de l’activitat, podem confirmar que l’experiència ha estat molt positiva, 
tant per al Banc del Temps com per a l’organisme públic col·laborador, l’Àrea de Joventut 
de l’Ajuntament del Masnou. 
 
Inauguració del pessebre i cantada de nadales Cor Scandicus a Els Vienesos Espai 
Cívic  
El 13 de desembre, a Els Vienesos Espai Cívic, es va donar el tret de sortida de les 
activitats i cicle festiu de Nadal 2014, de la mà del Centre Cultural i de Lleure Luz de 
l'Alba, amb ja la tradicional encesa del pessebre i la cantada de nadales per part del Cor 
Scandicus.  
 
Pantalles Acústiques C32 
Tot i les reunions que s’han mantingut al llarg dels últims mesos amb la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat, el dia 17 de desembre van comunicar oficialment a l’Alcaldia que 
el dia 16van començar les obres per a la instal·lació de les pantalles acústiques en el 
tram de la C32 davant del col·legi Rosa Sensat. El retard en l’inici de les obres ha estat 
per la falta de peces adequades per començar aquest tram. Està previst que les obres 
acabin a mitjans de febrer del 2015. 

 
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
Donar compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van del número 1445, 
de data 17 de novembre de 2014, al número 1563, de data 11 de desembre de 2014. 
 
Es fa constar que els decrets amb número 2014LLDA001216, 2014LLDA001217 i 
2014LLDA001219, de data 6 d’octubre de 2014, no són vàlids i no tenen cap document 
associat, ja que s’han generat per error informàtic. 
 
4. Donar compte de les persones assistents a la sessió 
 
L’alcalde per delegació, el Sr. Jaume Oliveras Maristany, amb l’assistència dels tinents i la 
tinenta d’alcalde, i els regidors i regidores següents: 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. 
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5. Aprovació de l’acord transitori del complement de productivitat que perceben els 
empleats de l’Ajuntament del Masnou 
 
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, llegeix la 
proposta següent: 
 
“Vist que el Ple del dia 21 de març de 2013 va aprovar modificar l’article 6 del conveni 
col·lectiu del personal laboral i l’article 6 del pacte de condicions laborals del personal 
funcionari de l’Ajuntament del Masnou relatiu a les retribucions dels empleats. 
 
Atès que en els articles 6.7 del conveni col·lectiu del personal laboral i del pacte de 
condicions laborals del personal funcionari, relatius al complement de productivitat, 
s’estableix que es regularan els mecanismes corresponents per a retribuir el complement de 
productivitat amb els criteris que s’acordin, els quals s’aplicaran a partir de l’exercici 2014, 
determinant també el mes o mesos que serà retribuït aquest complement. 
 
Vist que el complement de productivitat retribueix el grau d’interès, iniciativa o esforç amb què 
el funcionari desenvolupa el seu treball i el rendiment o resultats obtinguts. 
 
Vist l’acord adoptat en el si de la mesa general de matèries comunes entre els representants 
de l’Ajuntament i les organitzacions sindicals en matèria del complement de productivitat, i 
que s’acompanya en l’expedient. 
 
Vist l’informe de Recursos Humans de 28 de novembre de 2014. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar l’acord transitori que regularà el complement de productivitat de l’exercici 
2014 dels empleats de l’Ajuntament del Masnou, i que s’acompanya com a annex a aquesta 
proposta, adoptat en la mesa de negociació de l’acord de condicions laborals dels empleats 
públics de l’Ajuntament del Masnou, d’acord amb l’acta catorzena de data 13 de novembre 
de 2014. 
 
Segon. El present acord seguirà vigent mentre no es negociï i aprovi pel Ple un altre acord 
sobre el complement de productivitat. 
 
Tercer. Traslladar el present acord a les organitzacions sindicals, a la Junta de Personal, al 
Comitè d’Empresa i als empleats de l’Ajuntament.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria 
absoluta. 
 
6. Proposta de ratificació de la modificació d’estatuts del Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme 
 
El senyor Jaume Oliveras Maristany, regidor delegat de Turisme, fa un resum de la 
proposta, la qual, literalment, diu el següent: 
 
“Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme que varen ser publicats en el BOP de Barcelona núm. 240 de 7.10.2003, pàg. 26 a 
31; i per anunci de referència al DOGC núm. 3985 de 10.10.2003, pàg. 19549, així com la 
darrera modificació d’estatuts operada per acord de Junta General del Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme el 13 de juny de 2012, text que va ser publicat al BOP de 
Barcelona núm. CVE 022014008505 de 7.04.2014; i per anunci de referència al DOGC núm. 
6636 de 3.06.2014. 
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Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal d’adaptar-los tant a la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local 
(LRSAL), com a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i 
altres mesures de reforma administrativa. 
 
Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme, en sessió de 18 de novembre de 2014, ha aprovat inicialment la 
modificació dels estatuts del Consorci, concretament: 
 
Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels estatuts a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de les administracions públiques (LRSAL) 
 
S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, i també un segon paràgraf a 
l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així: 
 
Article 5: Règim jurídic 
.../... 
 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les 
administracions públiques, en la seva disposició final segona s’estableix que els estatuts de 
cada Consorci determinaran l’Administració pública a la qual estarà adscrit així com el seu 
règim orgànic, funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats de la llei. En 
aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci s’adscriu al Consell 
Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina la subjecció al règim pressupostari, 
de comptabilitat i control de l’administració d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la 
Llei orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.” 
 
S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci, d’acord 
amb les previsions i efectes continguts a la Disposició addicional dotzena de la Llei de bases 
de règim local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les administracions 
públiques; tot introduint un tercer paràgraf a l’article 5 (règim jurídic). 
 
Article 5: Règim jurídic 
.../... 
“Correspondrà al Ple de l’ens local al qual el Consorci estigui adscrit la classificació del 
Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les previsions i efectes continguts a la 
Disposició addicional dotzena de la Llei de bases de règim local en la seva redacció donada 
per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de les administracions públiques.” 
 
S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de personal al 
Consorci, el qual quedarà així:  
 
Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent 
exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les administracions participants, el 
seu règim jurídic serà el de l'Administració pública d'adscripció i les seves retribucions en 
cap cas podran superar les establertes per llocs de treball equivalents a aquella. 
 
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit a alguna de les 
administracions participants per, posteriorment, ser reassignat al Consorci i es regirà pel 
règim jurídic de l’Administració pública a la qual el Consorci estigui adscrit.” 
 
Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels estatuts a la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa. 
 
S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, de la 
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu cas, del Consorci; 
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s’introdueix un nou paràgraf al final de l’article 36 i un nou paràgraf al final de l’article 
34, i s’introdueix també una nova Disposició addicional segona, referent a la dissolució i a 
la separació, respectivament del Consorci, que quedaran així: 
 
Article 36: 
.../... 
“Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò disposat a l’article 
14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa.” 
 
Article 34: 
.../... 
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà d’aplicació allò 
disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
sector públic i altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Disposició addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del Consorci, en tot allò no 
previst en els presents estatuts ni en la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, cal atenir-se al que preveu el 
Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, que se sotmetrà al que 
disposa el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de societats de capital”. 
 
Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació 
dels estatuts del Consorci, segons el que preveu l’article 322 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix que 
l’acord de modificació adoptat per la Junta General sigui ratificat pels ens i les 
administracions que en formen part, acordada amb les mateixes formalitats que per a 
l’aprovació, pel quòrum de majoria absoluta de membres de la corporació, de manera que 
els ens locals participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, 
posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació pública pel període de 
30 dies. 
 
Vistos els articles 11. l) i 33 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist el certificat emès pel secretari del Consorci amb data 20 de novembre de 2014, en 
relació amb l’acord adoptat per la Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa 
del Maresme. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels estatuts del Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de la Junta General 
del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, de data 18 de novembre de 2014, 
per tal d’adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, d’acord amb el 
text que s’incorpora a continuació: 
 
Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels estatuts a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de les administracions públiques (LRSAL) 
 
S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, i un segon paràgraf a 
l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així: 
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Article 5: Règim jurídic 
.../... 
 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les 
administracions públiques, en la seva disposició final segona s’estableix que els estatuts de 
cada Consorci determinaran l’Administració pública a la qual estarà adscrit així com el seu 
règim orgànic, funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats de la llei. En 
aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci s’adscriu al Consell 
Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina la subjecció al règim pressupostari, 
de comptabilitat i control de l’administració d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la 
Llei orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.” 
 
S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci, d’acord 
amb les previsions i efectes continguts a la Disposició addicional dotzena de la Llei de bases 
de règim local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les administracions 
públiques; tot introduint un tercer paràgraf a l’article 5 (Règim Jurídic) 
 
Article 5: Règim jurídic 
 .../... 
.../... 
“Correspondrà al Ple de l’ens local al qual el Consorci estigui adscrit la classificació del 
Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les previsions i efectes continguts a la 
Disposició addicional dotzena de la Llei de bases de règim local en la seva redacció donada 
per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de les administracions públiques.” 
 
S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de personal al 
Consorci, que quedarà així:  
 
Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent 
exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les administracions participants, el 
seu règim jurídic serà el de l'Administració pública d'adscripció i les seves retribucions en 
cap cas podran superar les establertes per llocs de treball equivalents a aquella. 
 
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit a alguna de les 
administracions participants per, posteriorment, ser reassignat al Consorci i es regirà pel 
règim jurídic de l’Administració pública a la qual el Consorci estigui adscrit.” 
 
Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels estatuts a la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa. 
 
S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, de la 
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu cas, del Consorci; 
s’introdueix un nou paràgraf al final de l’article 36 i un nou paràgraf al final de l’article 
34, i s’introdueix també una nova Disposició addicional segona, referent a la dissolució i a 
la separació, respectivament del Consorci, que quedaran així: 
 
Article 36: 
.../... 
“Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò disposat a l’article 
14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa.” 
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Article 34: 
.../... 
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà d’aplicació allò 
disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
sector públic i altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Disposició addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del Consorci, en tot allò no 
previst en els presents estatuts ni en Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
sector públic i altres mesures de reforma administrativa, cal atenir-se al que preveu el Codi 
Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, que se sotmetrà al que disposa el 
Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
societats de capital.” 
 
Segon. SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al 
BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 
 
Tercer. DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han 
exercit la iniciativa. 
 
Quart. CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació del 
estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme en cas que durant el 
període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. 
 
Cinquè. FORMULAR encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per tal 
que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels 
corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als 
interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels estatuts, 
definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Sisè. DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme, als efectes escaients.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM) i 1 vot d’abstenció (de la regidora no adscrita). S’aprova per 
majoria absoluta. 
 
7. Inici d’expedient per a la imposició de penalitats per incompliment de contracte a 
l’empresa UTE Jardines el Masnou, adjudicatària del servei de manteniment i neteja 
dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres així com l’esporga i els 
tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou 
 
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat de Medi Ambient i Paisatge, llegeix la 
proposta següent: 
 
“Vist que, en data 18 de juliol de 2012, el Ple de l’Ajuntament va aprovar, entre d’altres, 
l’adjudicació del contracte del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, 
parterres, talussos i jardineres així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del 
municipi del Masnou. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica auxiliar de paisatge amb data 24 de novembre de 2014, 
que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Relació de fets  

 
1. En data18 de juliol de 2012 el Ple de l’Ajuntament va acordar, entre d’altres, l’adjudicació 

del contracte del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, 
jardineres, parterres i talussos, així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de 



11 
 

l’arbrat del municipi del Masnou, a la UTE Jardines Masnou (50 % Gruporaga, SA- 50% 
Innovia Coptalia, SAU). La vigència del qual és de quatre anys, a comptar des l’1 
d’octubre de 2012, amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals, obligatòries per 
l’adjudicatari. 
 

2. En data 25 de setembre es va signar el contracte entre l’empresa UTE Jardines el 
Masnou i l’Ajuntament. Els plecs que van regir el procés de licitació i que formen part del 
contracte indiquen, entre d’altres, el següent:  
 
- Tot el personal que en l’exercici de la seva feina condueixi vehicles i maquinària ha de 
disposar dels corresponents permisos i llicències així com de totes les assegurances de 
responsabilitat civil.(clàusula 5 dels plecs tècnics) 
 

3. L’empresa UTE Jardins el Masnou va subcontractar el servei d’esporga a l’empresa 
Actuaciones y Estudios en la Naturaleza (AESNAT). Malgrat que dins el servei hagin 
notificat com a responsable el senyor GGGGG i l’encarregat el senyor DDDDD, la totalitat 
de la responsabilitat per aquest fet recau en la UTE Jardins el Masnou, que és qui té el 
contracte signat amb l’Ajuntament.  
 

4. En data 14 de novembre de 2014 arran d’una col·lisió d’un vehicle de la poda amb una 
furgoneta estacionada al carrer Navarra, la Policia Local es presencia al llocs dels fets i 
emet novetat amb número 2014/15917, on deixa constància de la incidència següent: 
 
“- Que el conductor del vehicle especial no disposa de cap permís que l'habiliti per a tal, 
per tant, es tractaria d'un presumpte delicte contra la seguretat viària. 
 
- Es confeccionen diligències per no haver obtingut mai el permís de conducció amb núm. 
857891/2014.” 
 

5. Segons la clàusula 15 dels plecs administratius que regeixen la contractació, tenint en 
compte l’apartat 4 del punt B, aquest fet es considera una infracció greu per incompliment 
de les condicions de contracte i està penalitzat amb un import que oscil·la entre 3.001 i 
6.000 €. 

 
6. Fonaments de dret  

 
1. Reial decret 3/2011, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

contractes del sector públic i les seves modificacions. 
 

2. Contracteadministratiu per al servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins 
municipals, parterres, talussos i jardineres així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris 
de l’arbrat del terme municipal del Masnou signat en data 25 de setembre de 2012 per 
l’Ajuntament del Masnou i pel senyor BBBBB en representació de l’empresa UTE 
Jardines el Masnou. 

 
3. Plec de clàusules tècniques particulars que han de regir la contractació, mitjançant 

procediment obert, del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, 
talussos i jardineres així com de l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del 
Masnou. 

 
4. Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació, mitjançant 

procediment obert, del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, 
talussos i jardineres així com de l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del 
Masnou. 

 
Conclusions  
 

Es proposa al Ple Municipal, com a òrgan de contractació del present contracte, que iniciï 
expedient per a la imposició de penalitats per incompliment de contracte a l’empresa UTE 
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Jardines el Masnou, prèvia audiència del contractista, perquè pugui consultar l’expedient i 
formular-hi al·legacions dins el termini de 10 dies hàbils.”----------------------------------------------  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Iniciar un expedient per a la imposició de penalitats per incompliment de contracte a 
l’empresa UTE Jardines el Masnou, adjudicatària del servei de manteniment i neteja dels 
parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres així com l’esporga i els tractaments 
fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou. Segons la clàusula 15 dels plecs 
administratius que regeixen la contractació, aquest fet pot suposar una infracció greu per 
incompliment de les condicions del contracte, i està sancionada amb multa d’entre 3.001 i 
6.000 €.  
 
Segon. Donar audiència a l’empresa adjudicatària perquè pugui veure l’expedient i formular-
hi al·legacions dins el termini de 10 dies hàbils. 
 
Tercer. Notificar aquest acorda l’empresa UTE Jardines el Masnou.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria 
absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Gràcies, senyor tinent d’alcalde, substitut d’alcalde. En definitiva, que un conductor anava 
amb un camió sense carnet. Això és el que acabem de votar i se’l penalitza per això. Perquè 
al final ens perdem una mica en l’explicació. Jo només volia comentar que, és clar, és un fet 
que, encara que la responsabilitat sigui de qui es penalitza, entenc que per part de 
l’Ajuntament hem de ser més curosos o mirar de controlar temes com aquest, que són prou 
greus, com és el fet que un senyor sense cap tipus de carnet agafi un camionet d’aquests de 
l’arbrat i el porti pel poble. O sigui, és un fet prou greu i penso que val la pena, com a mínim, 
que es faci un control, independentment de les responsabilitats que hi pugui haver. Gràcies. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Una puntualització, senyor de las Heras. No és per ser quisquillós, però per sort no era un 
camió o, per sort, no. És una màquina de poda amb vehicle especial, més que un camió, 
que circulava per la via pública. És un aclariment. 
 
8. Aprovació i reconeixement extrajudicial de factures sense contracte dels aparells 
elevadors, escales mecàniques i muntacàrregues 
 
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent: 
 
“Vist que al gener d’aquest any s’haurien d’haver agrupat els contractes dels aparells 
elevadors, escales mecàniques i muntacàrregues que els departaments de Promoció 
Econòmica i de Manteniment, així com el departament de Comunitat i Persones gestiona 
ven de forma separada,en un únic contracte, en sessió de Junta de Govern Local de 13 de 
febrer de 2014 es va aprovar la contractació externa d’aquests serveis fins al 30 d’abril de 
2014, a l’empresa Schindler, industrial que ho portava realitzant fins aquesta data, mentre 
s’hauria d’haver iniciat l’expedient conjunt. 
 
Vist que des de l’1 de maig aquesta empresa ha seguit prestant el servei i que els 
responsables dels diferents departaments han conformat les factures i que, per tant, es 
troben sense contracte vigent. 
 
Vist que en data27 de novembre de 2014 s’ha iniciat l’expedient de contractació del servei 
de manteniment dels aparells elevadors, escales mecàniques i muntacàrregues en els 
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edificis municipals i que, per part dels serveis tècnics de la unitat de Manteniment i serveis, 
s’ha iniciat el plec de prescripcions tècniques particulars i, per part del departament de 
Serveis Centrals,s’ha redactat el plec administratiu particular. 
 
Atès que les factures s’han emès en legal forma i s’origina una obligació legal de procedir al 
seu pagament, ja que en cas contrari s’originaria un enriquiment injust per a l’Administració. 

 
Vist que hi ha cobertura pressupostària per atendre aquestes obligacions en el pressupost 
de l’exercici 2014. 
 
Vist l’informe d’Intervenció amb data 1 de desembre de 2014, en el qual s’estableix la 
viabilitat de l’expedient. 
 
Vistos els següents fonaments de dret: 
 

- Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’hisendes locals. 
- RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es regula el Reglament de pressupostos (art. 

60.2), el qual determina que correspon al Ple de l’entitat el reconeixement 
extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària, 
operacions especials de crèdit, o concessions de quita i espera. 

 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Primer. Aprovar i reconèixer extrajudicialment les factures de l’empresa SCHINDLER, SA 
amb CIF A50001726 i amb càrrec a les partides que es descriuen:  
 

Edifici Partida Concepte Import 
 

Edifici Roger de Flor 

MS 92061 22700  
Contractes 
manteniment i 
conservació edificis  

871,2 
 

Arxiu Històric 290,4  

Edifici els Vienesos 871,2  

Accés platja -Plaça 
Llibertat 

871,2  

Casa de la Vila 871,2  

Casal d'avis Can Malet 871,2  

CEIP Rosa Sensat 871,2  

CEIP Lluís Millet 
762,3  

 
 6.279,9€ 

Complex Esportiu ES 34210 22799  
Contractes Complex 
Esportiu 

252,09  

   
 252,09€ 

Edifici Centre PE 43900 22799  
Contractes 
manteniment Edifici 
Centre  

17.745,48 
 

 

   
 17.745,48€ 

Ca n'Humet CP 92070 22799  

Contractes 
equipaments de l'Àrea 
de Comunitat i 
persones 

1.447,42  

   
 1.447,42€ 

   
TOTAL 25.724,89 € 
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El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 10 vots a favor (CiU, ERC-AM i 
GIM) i 10 vots d’abstenció (PSC-PM, ICV-EUiA, PP i la regidora no adscrita). S’aprova per 
majoria simple. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor Jaume Oliveras. El nostre Grup no ha donat suport a la proposta del Govern 
d’aprovar, una vegada més, el pagament de factures per treballs realitzats per empreses 
sense que existís el corresponent contracte. En aquest cas, l’empresa afectada i que 
s’encarrega, com s’ha llegit a la proposta, del manteniment d’aparells elevadors, escales 
mecàniques i muntacàrregues és llinda. Malgrat que, com consta a la documentació i també 
ha llegit el ponent, a primers de gener s’haurien d’haver agrupat en un contracte tots els 
contractes per aquest serveis, corresponents als departaments de Promoció Econòmica, 
Manteniment i Comunitat i Persones, i ―malgrat com estava previst― el nou contracte 
hauria d’haver estat adjudicat al mes de maig, això no ha estat així. I no ho ha estat perquè, 
sense saber la raó d’aquest retard inadmissible, no ha estat fins al 27 de novembre que s’ha 
signat el decret per iniciar l’expedient de contractació. Per tant, estem davant d’una altra 
negligència del Govern que fa que ara s’hagi d’aprovar el reconeixement d’aquests deutes i, 
el que és més greu, és que això tornarà a passar d’aquí uns mesos, tots els que transcorrin 
des d’ara fins que entri en vigor el nou contracte. És per això que el nostre Grup, com a 
denúncia d’aquesta actuació del Govern, no ha donat suport a la proposta i s’ha abstingut, 
facilitant d’aquesta manera que la proposta prosperés i es llinda pogués cobrar per la tasca 
feta. Gràcies 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde en funcions. Nosaltres, amb el mateix sentit, ens hem abstingut per 
tal que es pogués aprovar i per tal que es pugui fer front al pagament d’aquestes factures, 
perquè entenem que els treballs s’han realitzat, però el que sí que volíem fer és una estirada 
d’orelles a l’Equip de Govern per no haver fet la feina. Des del gener se sap que es vol 
agrupar aquests contractes, es dóna temps fins al mes del mes d’abril i estem al mes de 
desembre, han passat dotze mesos i segueix sense estar licitat aquest contracte. L’Equip de 
Govern no ha fet la feina, i és per això que els volem denunciar, en aquest sentit. El que sí 
que no volem, em refereixo, és que no es puguin pagar aquestes factures, perquè els 
treballs s’han fet. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Abans de passar al punt del control dels òrgans de Govern Municipal, sotmetríem a votació 
tres propostes d’urgència: una, comentada ahir a la Junta de Portaveus, i dos temes tractats 
avui per comissió informativa extraordinària de Comunitat i Persones. 
 
Relació d’assumptes que es proposen passar a la sessió del Ple fora de l’ordre del dia 
i prèvia declaració d’urgència 
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 20 vots a 
favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova la 
urgència per unanimitat, majoria absoluta. 
 
Règim de sessions del Ple del mes de gener 2015 
 
El senyor Jaume Oliveras Maristany, llegeix la proposta següent: 
 
“Amb motiu de les festes de Nadal, es proposa canviar el dia del Ple del mes de gener, 
quedant de la manera següent: 
 
Celebrar el Ple ordinari el dijous 22 de gener de 2015, a les 20 hores. 
 
Així doncs, les comissions informatives quedaran de la manera següent. 
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Comissions informatives  
- La de Foment i la de Manteniment i Serveis es faran el dilluns 12 de gener de 2015. 
- La d’Administració i Finances i la de Comunitat i Persones es faran el dimecres 14 de 
gener de 2015. 
 
Junta de Portaveus 
El dimecres dia 21 de gener de 2015, a les 20 hores.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria 
absoluta. 
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 20 vots a 
favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova la 
urgència per unanimitat, majoria absoluta. 
 
Aprovació del conveni de col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, any 2014, per a la regularització d’aportacions econòmiques 
 
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada de Solidaritat i Cooperació, 
llegeix la proposta. 
 
“Vist que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una associació formada per 
ajuntaments i altres administracions locals de Catalunya, un dels objectius del qual és la 
gestió dels recursos econòmics que aporten els socis per a l’execució de projectes de 
cooperació al desenvolupament. 
 
Vist que l’Ajuntament del Masnou és soci del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament des de l’any 1993, i que el compromís dels socis del FCCD és 
col·laborar econòmicament en els projectes que presenta anualment la referida 
associació. 
 
Vist que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament té com a finalitat, entre d’altres, 
la d’administrar i gestionar els fons econòmics lliurats a l’Associació per a projectes d’ajuda 
al Tercer Món i campanyes de sensibilització sobre la cooperació al desenvolupament, 
segons consta al punt 2, de l’article 2 dels seus estatuts, actuant com a entitat 
col·laboradora. 
 
Vist el que estableixen els articles 15 i 16, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en relació amb les subvencions que atorguen les administracions públiques, a 
través d’entitats col·laboradores, així com el que estableix l’article 18 de la mateixa llei, 
sobre publicitat de les subvencions concedides. 
 
Vist l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local (LBRL) 
recentment modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). 
 
Vistos els dos informes de la tècnica de Diversitat i Ciutadania amb data 9 de desembre de 
2014. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i el Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament pel qual es regulen els termes pels quals l’Ajuntament 
del Masnou realitzarà aportacions econòmiques als projectes de cooperació i activitats 
desenvolupats pel Fons Català com a soci mitjançant l’atorgament d’una subvenció. 
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Segon. Aprovar la minuta corresponent a l’any 2014, la qual consta a l’annex I, per import 
de 40.206 €, amb càrrec a la partida SL 23270 48000. 
 
Tercer. Facultar l’alcalde per a la posterior gestió i signatura de tots els documents 
necessaris per fer efectius els anteriors acords, condicionat a la recepció dels informes 
preceptius previstos. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
Cinquè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots d'abstenció (PP). S’aprova per 
majoria absoluta. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
En tot cas, per deixar constància, evidentment hi hem votat a favor. Aquesta llei, maleïda llei, 
de la Generalitat cada vegada porta més problemes als ajuntaments, ja que considera com a 
impròpia de l’Ajuntament una cosa tant bàsica com la solidaritat i la cooperació internacional. 
Fet que és únic a Europa. En tots els altres països europeus els ajuntaments tenen una línia 
de solidaritat i cooperació molt desenvolupada en l’àmbit municipal i aquí es considera 
impròpia de l’Ajuntament, i es fan tota una sèrie de passos i etcètera, i això per no parlar de 
tots els altres mecanismes i dificultats, que cada vegada són majors, perquè en aquest país 
hi hagi solidaritat i cooperació internacional de debò. 
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 20 vots a 
favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova la 
urgència per unanimitat, majoria absoluta. 
 
Proposta d’aprovació d’una subvenció directa de caràcter excepcional, per raó 
d’interès social i humanitari, a la Creu Roja del Masnou, Alella i Teià, per l’Aliança 
Humanitària per a l’Alimentació Infantil 
 
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada de Benestar Social, llegeix la 
proposta. 
 
“Vist d’informe del cap de l’Àrea de Comunitat i Persones de data 10 de desembre de 2014, 
en què es proposa la concessió d’una subvenció directa de caràcter excepcional, per raó 
d’interès social i humanitari, a l’entitat Creu Roja del Masnou, Alella i Teià, destinada a la 
iniciativa Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil, per import de 6.000,00 €. 
 
Ateses les motivacions i necessitats contingudes en l’esmentat informe. 
 
Ateses les competències que estableix la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 
per l’Ajuntament del Masnou. 
 
Atès el que determinen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, aprovada pel Ple en 
sessió celebrada el 22 de desembre de 2010, en relació amb la concessió de subvencions 
de forma directa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció directa de caràcter excepcional, per raó 
d’interès social i humanitari, a l’entitat Creu Roja del Masnou, Alella i Teià, destinada a la 
iniciativa Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil, per import de 6.000,00 €, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2014 SS 23110 48002 Pla d’Acció Social. 
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Segon. Publicar l’atorgament de l’esmentada subvenció al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, 
d’acord amb el que determina l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Tercer. Notificar l’acord a la Creu Roja del Masnou, Alella i Teià.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria 
absoluta. 
 
9. Control dels òrgans de govern municipals 

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

 
El Sr. Llorenç Birba 
 
En resposta al senyor Avilés, que va preguntar en el Ple passat si s’havia donat alguna 
circumstància d’alguna plusvàlua en la qual el resultat de la compravenda d’un immoble fos 
negativa. Tenim constància d’uns vuit casos, el problema amb les preguntes que va formular 
és que, és clar, no és el mateix el valor de transacció de compravenda d’un immoble que 
l’impost municipal, que és sobre la plusvàlua del valor del solar. Aleshores, aquí ho 
plantegem. El problema està en dos conceptes: el valor de transacció, que el valor total ha 
baixat, evidentment, i el valor del sòl d’acord amb els paràmetres que aprova el cadastre i la 
normativa de la legislació que manté l’Estat, això no canvia. Per tant, es produeix un valor 
total del valor de l’immoble cap a la baixa, però en canvi el valor del sòl no ha baixat.  
 
Per tant, és una incongruència. Però nosaltres no podem fer-hi res. Mentre el cadastre o 
l’Estat no modifiquin, el primer, el valor del sòl, i l’Estat, les lleis haurem de continuar aplicant 
una cosa que, evidentment, sembla bastant incoherent. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, bona nit a tothom. Primer de tot, volia donar resposta al regidor del GIM, que preguntava 
si el regidor responsable considerava que el Pla Especial del Port era vigent i políticament 
acceptable. I jo li he de dir: vostè preguntava al regidor i jo li responc a títol personal, que per 
a mi és políticament acceptable, entenem, ja que ha estat aprovat per aquest plenari i serà 
acceptable fins que aquest plenari no n’aprovi un altre o suspengui aquest.  
 
Sobre la possibilitat ara d’iniciar una modificació i atès que per càrrega de feina no és 
possible afrontar-lo amb personal propi, si li sembla bé, intentarem l’any vinent estirar al 
màxim aquell euro que, amb l’esmena presentada al pressupost i a la qual vostè va donar el 
suport, doncs, hi ha la partida de reacció de planejament de projectes i esperem, doncs, que 
amb aquest euro puguem encarregar els estudis previs que portin a bon port aquesta 
modificació del Pla Especial del Port.  
 
Per donar resposta al Partit Popular, respecte a la situació dels pisos del mercat vell, és una 
mica carregós, però, si li sembla, els explicaré tota la situació jurídica que hi ha darrera.  
 
El 24 de març de 2011, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar una sentència 
per la qual resolia el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència dictada pel jutjat 
contenciós administratiu número 12 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu 
número 135/2007 interposat per uns veïns contra l’aprovació definitiva del projecte d’obres 
d’arranjament de l’espai del Mercat Vell, va anul·lar i va deixar sense efecte el referit 
projecte d’obres, únicament pel que fa a la previsió per via directa o indirecta de titularitat o 
propietat privada de les places d’aparcament subterrani previstes. Per interlocutòria del 28 
de març del 2011, el mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va acordar plantejar 
a les parts una qüestió d’il·legalitat en relació amb la previsió continguda en l’epígraf 
ingressos de l’apartat 1.5 de l’estudi econòmic financer del Pla de Millora Urbana Mercat 
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Vell, ja que en concepte d’aportació l’Ajuntament preveu una partida econòmica de 710.877€ 
corresponent a la venda de places d’aparcament, el qual va considerar il·legal perquè anava 
en contra del planejament general, tenint en compte que aquest preveia que l’aparcament 
construït sota la plaça havia de ser públic i anar referit a estudi que feia referència a la venda 
de places d’aparcament. En les al·legacions presentades a càrrec de l’Ajuntament, va 
argumentar que el que es preveia no era una venda de places sinó de concessió 
administrativa. Però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va entendre que la 
concessió era equivalent a aquesta venda i va considerar que era contrari a l’ús públic de 
l’aparcament previst pel Pla General, així que en execució de la sentència va iniciar un 
incident d’il·legalitat. Per sentència de data de 8 de setembre de 2011, la sala del contenciós 
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va estimar la qüestió d’il·legalitat 
que havia promogut d’ofici i va declarar la il·legalitat de la previsió continguda en l’epígraf 
d’ingressos de l’apartat 1.5 de l’estudi econòmic financer, quan en concepte d’aportació de 
l’Ajuntament es preveu la partida anteriorment esmentada de 710.000€. Així com, qualsevol 
altre disposició de la mateixa normativa de planejament que, directament o indirectament, 
persegueixi la mateixa finalitat. Contra aquesta sentència els mateixos veïns van interposar 
un nou recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, que en data 22 de setembre 
d’enguany va dictar interlocutòria per la qual va acordar iniciar d’ofici incident de nul·litat 
d’actuacions per determinar la possible nul·litat de tot l’actuat pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya des de la sentència del 24 de març del 2011. L’article 27 de la Llei de 
la jurisdicció contenciosa administrativa preveu el plantejament de l’incident pels casos en 
què un òrgan judicial considera que una disposició general té un contingut il·legal i, com que 
no té competència per declarar la nul·litat d’aquesta disposició, planteja la qüestió 
d’il·legalitat de l’òrgan que l’atén. Per exemple, constitueix coneixent un recurs interposat 
contra la denegació d’una llicència d’obres contra el jutjat contenciós administratiu que 
detecta que un article d’alta general del Pla parcial aplicable a llicència podria ser il·legal. 
Com que no té competència per jutjar ni el Pla General ni el Pla parcial perquè és 
competència del Tribunal Superior de Justícia, haurà de plantejar una qüestió d’il·legalitat 
davant d’aquest tribunal.  
 
El mateix article 27 exclou la necessitat de plantejar aquesta qüestió en dos supòsits: quan 
l’òrgan que coneix del recurs en els quals es detecta la nul·litat de la disposició generada és 
competent per jutjar el recurs contra la recorreguda disposició general i quan és el Tribunal 
Suprem el que coneix el cas, pot anul·lar directament qualsevol disposició general si detecta 
una il·legalitat de la norma. En el present cas, el Tribunal Suprem considera que el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya no ha actuat correctament perquè si era competent per 
jutjar el recurs contra el Pla de Millora Urbana no calia plantejar una qüestió d’il·legalitat que, 
a més, va resoldre ell mateix.  
 
Per això, iniciar d’ofici incident de nul·litat de les actuacions realitzades pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya des que es va dictar la sentència el 8 de setembre de 2011. 
Segons ens consta, el 4 de desembre va comparèixer davant el Tribunal Suprem l’advocat i 
el procurador designats per l’Ajuntament i ara s’obre un termini d’uns dies perquè cadascuna 
de les parts pugui efectuar les adequacions.  
 
En conclusió, atesa la complexitat del tema jurídic el que ha fet aquest Equip de Govern ha 
estat demanar el 16 d’octubre a l’assessor extern de l’Ajuntament, que és qui ha portat tot 
aquest tema des del principi, un informe on es reculli com pot afectar aquest incident de 
nul·litat a l’ús d’habitatges del Mercat Vell, per si pot tenir la mateixa incidència que va tenir 
sobre les places d’aparcament, així com les conseqüències que podria tenir sobre una 
hipotètica venda o comercialització en règim de lloguer. A la vista de les conclusions de dit 
informe, esperem que es puguin prendre les decisions necessàries per tal de donar entrada 
al mercat d’aquests pisos. Sembla que el Tribunal Suprem només entrarà a analitzar la 
legalitat o no de la provisió objecte de sentència del 8 de desembre de 2011, que a hores 
d’ara no tenim aquesta seguretat. Tot això era per explicar-li la demora en l’entrada en el 
mercat dels pisos del Mercat Vell. 
 
Per donar resposta a la pregunta, part de la pregunta, realitzada per ICV-EUiA en què feia 
referència o preguntava si la normativa urbanística permet que al local del carrer Santiago 



19 
 

Rossinyol, número 8 es pugui desenvolupar l’activitat de centre de culte, doncs, voldria 
informar-lo que, d’acord amb la normativa urbanística del Pla General d’Ordenació 
Urbanística, a la finca situada al carrer Santiago Rossinyol número 8 l’ús de centre de culte 
és compatible, i aquesta activitat es podrà desenvolupar sempre que disposi de les 
corresponents llicències i/o comunicacions prèvies d’obres i activitats corresponents.  
 
Finalment, tant ICV-EUiA com el PSC-PM es va interessar per l’ajut que vam demanar a la 
Diputació de Barcelona per a la realització d’actuació, redacció d’informes i d’assistència 
jurídica i tècnica sobre les activitats que inclou una llicència de centre cultural i recreatiu 
concedida l’any 83. Volia informar-los que el passat 30 d’octubre d’enguany es va rebre un 
escrit de la Diputació de Barcelona en què es comunicava que la sol·licitud realitzada per 
l’Ajuntament s’havia inclòs com a actuació a impulsar en el decurs d’aquest exercici. El dia 5 
de desembre passat es va rebre notificació del decret dictat pel president delegat de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en data 10 de novembre del 
2014,en què s’aprova aquesta actuació. En l’acord adoptat per la Diputació es posa de 
manifest que l’objecte d’actuació és l’assistència que la Diputació de Barcelona prestarà al 
nostre Ajuntament, que consisteix en l’emissió d’un informe en relació amb la situació 
administrativa i el SOCNUM i una proposta d’actuacions; també ens comuniquen que la 
previsió de lliurament dels treballs és de tres mesos des de la data del decret d’aprovació del 
recurs. Per tant, aquesta és la situació en què està l’ajut respecte a la sol·licitud que vam fer 
sobre la redacció d’informes i assistència jurídica per aclarir l’abast de la llicència que tindria 
el SOCNUM actualment. Moltes gràcies 
 
b)  Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Bona nit. Crec, si no vaig confosa, que avui finalitzen les inscripcions de la cursa de Sant 
Silvestre d’enguany i m’agradaria saber si tenim alguna dada, si tenim més inscripcions, 
menys i si hi ha hagut alguna incidència en el procés. Sé que és molt just per tenir les 
dades, però potser durant la propera setmana el regidor ens les podria passar. Moltes 
gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Gràcies. Només tinc dues qüestions. Una és: abans s’han aprovat, i ha succeït en altres 
ocasions, factures de forma extrajudicial, és a dir, factures que no estan subjectes a 
contractes que regulin l’actuació de diversos serveis. M’agradaria preguntar a l’Equip de 
Govern si tenim en cartera, per dir-ho així, la possibilitat o que es pot tornar a reproduir que 
hàgim d’aprovar altres factures extrajudicials d’altres serveis que no estiguin avui, a hores 
d’ara, licitats.  
 
I, en segon lloc, és un suggeriment, que ahir vaig comentar que ho teníem guardat per a 
aquest Ple: aquests dies enrere es va celebrar el centenari d’una obra universal que és 
Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, obra universal que ha estat un dudel del Google, ha 
estat mencionada als principals ens culturals d’Espanya i del món, per la seva 
transcendència. És, de fet, la tercera obra més traduïda de la literatura i, per sorpresa 
meva,em vaig adreçar, el mateix dia, l’endemà, a la Biblioteca Coromines d’aquí, del nostre 
municipi, i vaig preguntar, innocentment, si havien presentat algun acte o algun petit 
reconeixement o un recordatori del conegut Platero y yo. Segurament els joves, ara no ho 
sé, però els que estem aquí el més probable és que molts de nosaltres ho haguem estudiat i 
profusament i ens haguem examinat fins i tot de Platero y yo. I, per a la meva sorpresa, ni 
recordatori, ni reconeixements, ni l’efemèride, ni res, i dic, home, un dels objectes de la 
biblioteca, a part de proveir de llibres, a part de donar serveis als vilatans, als nens i als 
adults, és també difondre cultura i la cultura de Juan Ramón Jiménez, a part de cultura 
espanyola, és cultura universal i penso que efemèrides com aquesta i d’altres han de tenir 
un reconeixement i un recordatori i una difusió, la que toqui, amb un ens cultural com és la 
biblioteca del nostre municipi. Gràcies 
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La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, bona nit. Jo tenia tres preguntes; bé, dues preguntes i un prec.  
 
Primer al regidor de Cultura: m’agradaria conèixer quina ha estat la liquidació del pressupost 
de l’activitat global de l’any 2014 de l’Espai Escènic de Ca n’Humet, amb ingressos i 
despeses, si pot ser.  
 
Al senyor Garcia i al senyor Matas, perquè no sé ben bé on està la línia de les seves 
responsabilitats en aquest cas, m’agradaria que ens poguessin explicar què ha passat al 
carrer Capità Comelles i, bé, quina ha estat la causa de l’aparició del forat i quines són les 
conseqüències i les responsabilitats que entomem com a Equip de Govern.  
 
I, finalment, al senyor Matas com a regidor d’Esports: suposo que la Sant Silvestre del 
Masnou, que és una de les curses més emblemàtiques de tot Catalunya, segurament té un 
pressupost positiu, una liquidació de pressupost positiu. No ho sé, per això li ho pregunto i, 
en tot cas, li faria el prec que, ja que és tant coneguda i és tant participativa, doncs, es 
poguessin plantejar fer-la darrera una causa benèfica, que poguessin trobar un motiu cada 
any per poder destinar part de la recaptació, o si més no la publicitat que es fa de la cursa. 
Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde accidental. Bé, atès que no hem rebut resposta a algunes de les 
preguntes formulades el passat més d’octubre i reiterades el passat mes de novembre, ens 
veiem forçats a reiterar-les aquest mes. Insistint ara a demanar a l’alcalde accidental que 
traslladi a l’alcalde la nostra demanda que doni instruccions a uns quants regidors, entre els 
quals es troba ell mateix, perquè es compleixi el ROM i, per tant, respongui les preguntes 
que se li fan dins el termini que el ROM preveu. Són preguntes que no llegiré, però que ja he 
donat per escrit a la secretària. Llegiré les preguntes noves i que espero que em contestin 
en el termini màxim de quinze dies.  
 
Es copien literalment les preguntes 1 i 3 lliurades a la senyora secretària accidental. 
 
“1. Una de les preguntes per a les quals encara no hem rebut resposta és aquella en la qual 
reiteràvem una demanda, realitzada al mes de setembre, que deia el següent: 
 
En el ple del mes de juny vàrem demanar a l’alcalde que sol·licités un informe als serveis 
jurídics municipals en el qual s’analitzés quina hauria d’haver estat l’actuació dels 
regidors/es socis/es del Club Nàutic en aquell debat i votació, així com de la possible 
il·legalitat que s’hauria produït si, per la seva condició d’associats del Club Nàutic, 
s’haguessin hagut d’abstenir en el debat i votació d’aquest punt de l’ordre del dia. També 
demanàvem que, si de l’informe es deduís que s’havia comés alguna il·legalitat, l’informe 
aportés les possibles solucions al problema que es plantejaria. 
 
En el ple del mes de setembre, i atès que la resposta ala pregunta efectuada el mes de juny 
no va arribar amb temps suficient com perquè el nostre grup pogués repreguntar el mes de 
juliol, vàrem tornar a insistir en aquest tema, manifestant el següent: 
 
“L’informe que se’ns ha facilitat recull que, entre els motius d’abstenció hi ha el de “tenir 
interès personal en l’assumpte de què es tracti”. 
 
Per al nostre grup, tot i que podem estar equivocats, ser soci d’una entitat comporta tenir 
interès personal en tots els assumptes que s’hi relacionen i, per tant,creiem que si algun 
regidor/a d’aquest Ajuntament fos soci del Club Nàutic, en aplicació de l’article 28 de la Llei 
30/1992 s’hauria d’haver abstingut en la votació de la modificació puntual del Pla General de 
delimitació de la zona portuària. Per això, demanem que l’informe redactat per la Secretaria 
General en data 4 de juliol es completi en el sentit d’aclarir si, com nosaltres creiem, ser soci 
d’una entitat comporta tenir interès personal en els assumptes que s’hi relacionen i, si fos 
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així, aclareixi si, en el cas que algun regidor/a d’aquest Ajuntament fos soci del Club Nàutic, 
en aplicació de l’article 28 de la Llei 30/1992 s’hauria d’haver abstingut en la votació 
esmentada.” 
 
Doncs bé, a data d’avui encara no hem rebut resposta a la nostra demanda, per la qual cosa 
insistim a demanar que l’informe redactat per la Secretaria General en data 4 de juliol es 
completi en el sentit d’aclarir si, com nosaltres creiem, ser soci d’una entitat comporta tenir 
interès personal en els assumptes que s’hi relacionen i, si fos així, aclareixi si, en el cas que 
algun regidor/a d’aquest Ajuntament fos soci del Club Nàutic, en aplicació de l’article 28 de 
la Llei 30/1992 s’hauria d’haver abstingut en la votació esmentada.” 
 
Desconeixem el motiu d’aquesta manca de resposta i, per això, insistim a plantejar-la i 
preguntem, ara, directament a l’alcalde del Masnou: Ha demanat que, tal com el nostre grup 
plantejava, s’ampliï l’informe redactat per la Secretaria General en data 4 de juliol? Si ho ha 
fet, quan tindrem una còpia de l’informe esmentat? I, en el cas que no ho hagi fet, tres 
preguntes més: a) Quina és la raó per no fer-ho? b) Pensa demanar aquesta ampliació? c) 
Si la resposta a aquesta darrera pregunta és negativa, quina n’és la raó? 
 
3. Hem rebut queixes de veïns de diferents sectors del municipi per l’estat en què, amb 
massa freqüència, es troben les àrees de recollida selectiva, així com de l’actuació de 
l’empresa que s’encarrega de la recollida. En els darrers mesos és habitual veure com, al 
voltant dels contenidors desbordats, s’acumulen plàstics, vidres i paper que embruten els 
nostres carrers i dificulten el pas dels vianants. Al mateix temps, se’ns ha informat que en la 
major part dels casos, quan els treballadors de l’empresa encarregada de la recollida 
procedeixen a buidar els contenidors, en lloc de recollir els residus i dipositar-los en el 
camió, acostumen a dipositar-los en els contenidors de rebuig.  
 
Aquesta situació fa que molts dels veïns i veïnes del Masnou es qüestionin si val la pena 
l’esforç que fan per reciclar i, a la vegada, causa un important perjudici a l’Ajuntament, ja que 
aquest deixa d’ingressar diners pels residus que no es reciclen i, a més, ha de pagar més 
per aquells que, de manera impròpia, es dipositen als contenidors de rebuig.  
 
És per això que preguntem al Govern si té coneixement d’aquesta situació, si ha rebut 
queixes dels veïns i veïnes en aquest sentit, si s’ha dirigit per escrit al Consell Comarcal 
denunciant aquest actuació i, en el cas que ho hagi fet, si ha rebut resposta. I demanem al 
Govern que, tant si ho ha fet com si no, s’adreci per escrit al Consell Comarcal informant-lo 
d’aquesta situació i advertint-lo que, si no soluciona aquest problema, adoptaria les accions 
legals corresponents. També demanem al Govern que, com a mesura de pressió, estudiï la 
possibilitat de retenir els pagaments que s’han de fer al Consell Comarcal per la recollida.” 
 
En resposta a la pregunta realitzada el passat mes en relació amb les reserves 
d’aparcament a la via pública per a persones amb mobilitat reduïda, se’ns informa que la 
Policia Local té ordenat el control diari d’aquestes reserves i que, si es detecta alguna 
infracció de normativa legal, es denunciï i, si escau,es posi la sanció posterior d’una multa 
per import de200€. A la vista d’aquesta resposta, que agraïm pel seu contingut extens i 
detallat, i no és broma, preguntem al Govern quantes denúncies s’han efectuat des del juny 
de 2011 per possibles infraccions a la normativa esmentada i quantes han acabat en una 
sanció de 200€.  
 
Fa unes setmanes, la nostra organització, i suposem que també la resta d’organitzacions 
polítiques aquí representades, va rebre un correu electrònic del regidor responsable de 
manteniment en el qual ens informava que s’havien netejat les marquesines de les parades 
d’autobús i se’ns demanava que ens abstinguéssim d’enganxar-hi cartells informatius. Se’ns 
adjuntaven fotografies en les quals es veia un cartell que la nostra formació havia enganxat 
amb celo en algunes d’aquestes marquesines.  
 
La nostra organització ha respectat escrupolosament aquesta demanda, però les 
marquesines, que han tornat a ser netejades, tornen a ser plenes de cartells. Al mateix 
temps, volem constatar que amb molta freqüència es fa un ús indegut dels plafons 
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informatius municipals. Principalment per empreses alienes al Masnou, que fan publicitat 
d’activitats amb ànim de lucre i que en alguns casos ocupen la totalitat del plafó amb un únic 
cartell. Aquest ús indegut comporta que, en moltes ocasions, cartells informatius d’activitats 
organitzades per l’Ajuntament siguin tapats, amb el consegüent perjudici informatiu per a la 
nostra ciutadania i econòmic per l’Ajuntament. És per això que preguntem al Govern si, tant 
en el cas de les marquesines i mobiliari urbà com en el dels plafons publicitaris, s’ha efectuat 
algun requeriment o denúncia en relació amb aquests fets i li demanem que iniciï els tràmits 
per aprovar una ordenança que reguli la publicitat, almenys, en espais com ara els plafons 
publicitaris, marquesines i mobiliari urbà i que estableixi el corresponen procediment 
sancionador en el cas del seu incompliment. 
 
La penúltima és: preguntem al govern quines han estat les actuacions realitzades des de 
l’inici del seu mandat relacionades amb l’impuls de la borsa per al lloguer social i, en aquest 
sentit, demanem una relació detallada d’aquestes actuacions, així com, una valoració 
política del resultat.  
 
I la setena,que és sobrevinguda, és que la resposta que ha donat el regidor Eduard Garcia 
al portaveu del Partit Popular ens la passi per escrit, en relació ambla resposta als 
habitatges del Mercat Vell. Gràcies 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo primer faria una referència a un document que tenim pendent. 
Vam sol·licitar, al plenari del mes d’octubre, un informe jurídic sobre la pròrroga del concurs 
de neteja, que la vam reclamar a través de correu electrònic amb anterioritat, ho vam reiterar 
perquè en aquell moment la secretària no va poder donar resposta, i no l’hem rebuda. El 
senyor Matas, a la resposta, va confirmar que era conscient i coneixedor i que va dir que 
intentaria donar resposta abans que tornés la secretària. La secretària ha marxat, no hem 
rebut resposta i deixem un regalet al nou secretari; així doncs, que vagi preparant l’informe 
de si la pròrroga és correcta, així ja té una benvinguda com pertoca a aquest Ajuntament. 
 
Volia també agrair la resposta que el fins ara regidor senyor Oliveras havia donat a aquest 
regidor respecte a les emissions del Canal Nou de televisió del Masnou, Canal Nou. El que 
passa és que ens ha semblat que el criteri utilitzat per fer les entrevistes, per nosaltres, no 
denota una voluntat de pluralitat, és a dir, el fet que sigui només de representants de 
formacions polítiques adherides al pacte del dret a decidir, jo crec que no denota un 
concepte de voluntat de participació, de transparència, de pluralitat, sinó que nosaltres 
entenem que ha de formar part del debat democràtic, ho deixaríem aquí. Més que res, 
perquè en properes ocasions ho tingui en compte.  
 
Sí que faríem un prec al senyor Eduard Garcia Gebani respecte a l’exposició pública que es 
va comprometre a fer de les obres o del projecte del pàrquing del carrer Almeria. No sabem 
si s’ha produït, és a dir, podria donar-se el cas que s’hagués fet i no ens n’haguéssim 
assabentat, cosa que seria criticable, ja que en certa forma som copartícips d’aquest gran 
projecte i, en tot cas, que si ho té previst, doncs, que ens ho tingui en compte per convidar-
nos. 
 
M’agradaria conèixer l’opinió de l’alcalde, avui alcalde, respecte a les inversions que el 
nostre municipi, que preveu el projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2015 per al nostre municipi, no? Pressupostos presentats pel conseller Mas Colell el 
passat 2 de desembre. Per si no ho sap, la inversió que preveu la Generalitat al municipi del 
Masnou és de la mateixa inversió que preveu destinar a les escoles bressol, zero, ni un 
euro. Ni per a les escoles bressol ni per a les inversions.  
 
Des del PSC, vam treballar i hem presentat unes esmenes―esmenes que hem fet arribar a 
través del nostre Grup al Parlament i que doncs, hem fet allò que s’esperava com a mínim 
del govern de Masnou, no. Plantejar necessitats/demanades perquè després podran ser 
incorporades o no, podran ser votades o no, però com a mínim que es tinguin en compte, 
no. Nosaltres hem demanat, entre d’altres,la millora de les rieres amb el soterrament de la 
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riera d’Alella i la del passatge Riquers i de creació d’un pont al camp de futbol de Rosa 
Sensat. Hem demanat quatre nou passos subterranis adaptats Àngel Guimerà amb Brasil, 
Prat de la Riba amb Capitans Comelles, Prat de la Riba amb l’estació d’Ocata, aquests per 
accedir a la platja, i de Mossèn Jacinto Verdaguer amb Miquel Biada, per accedir al passeig 
marítim i al port. Millora de vials i carrers, amb un nou pla de barris per afrontar els 
problemes que tenim, doncs, en barris com Santa Madrona, asfaltat de diversos carrers.  
 
És clar, això és una feina que està feta, quedes del Grup Parlamentari dels Socialistes 
defensarem, i el que demanaríem al senyor alcalde, avui alcalde, al seu Grup i al Grup de 
Convergència al Parlament Convergència i Unió, doncs, que intentin defensar aquestes 
esmenes per al bé del municipi, en la mesura que sigui possible. Jo també em comprometo 
a parlar amb el meu Grup per veure si és capaç de donar el vot a favor del pressupost, eh? 
No sé si ho aconseguiré, però ho intentaré. 
 
També, recentment, hem sabut que, de nou, el Govern del Masnou vol refer per ordre dels 
jutges allò que el seu dia va imposar per decret, ens referia a l’obligació de crear de nou la 
plaça de cap de l’Oficina de Modernització, que van amortitzar irregularment i, a més, 
admetre de nou la treballadora WWWWW. Donada la fita, només dins de la política de 
gestió dels treballadors municipals d’aquest govern. Tot allò que fan per decret, ho acaben 
tombant els jutjats. La proposta va ser defensada al plenari del 22 de desembre del 2011 pel 
senyor Jaume Oliveras, el regidor aquell, se’n recorden? I va ser resposta pel senyor Artur 
Gual. Sí, però no he volgut fer referència al tema...Sí, sí senyor alcalde sí, ho va fer vostè. 
Segons consta a l’acta, el posicionament en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya 
respecte a la referent amortització es basava en dos punts bàsicament. Primer, que el 
Govern presentava l’amortització com un estalvi de 38.000€, però que el nostre Grup 
destacava que no hi havia un acord amb la treballadora i que ens temíem que, davant d’un 
contenciós, costés a la ciutadania al final molt més que aquests 38.000€, com sembla que 
així ha estat, segons la informació que tenim―si és una altra, doncs, estarem d’acord a 
rebre-la. Les formes del Govern, la segona crítica,ja que l’informe d’avalar l’acció de 
desmuntar l’Oficina de Modernització no era signat ni per la secretària ni per la responsable 
de l’OAC, ni per cap persona amb comandament superior en vers l’oficina esmentada.  
 
Llavors, ja ens va semblar un aspecte formal que no s’aguantava i el temps sembla que ens 
ha donat de nou la raó, val. En tot cas, el nostre Grup vol saber, vol confirmar la fiabilitat 
d’aquesta informació que hem rebut i en cas que sigui així, quin és l’import final que haurà 
d’abonar l’Ajuntament per a aquesta sentència, incloent-hi les despeses derivades 
d’advocats i costes i s’hi fos obligat. Gràcies, doncs, espero que m’ho expliqui quan li 
pertoqui.  
 
També volia parlar, doncs, del segell Infoparticipa ala qualitat i a la transparència de la 
comunicació pública local. Aquesta és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de 
Barcelona a les bones pràctiques de les webs municipals. El proper dilluns 22 de 
desembre,al Palau de Pedralbes, tindrà lloc el lliurament de la segona edició dels guardons i 
el Masnou, de nou, no hi serà present. Dels 98 municipis que tenen entre 10 i 50.000 
habitants, la web del Masnou està molt allunyada de les puntuacions que donaven dret a 
reconeixement, amb el 50% d’indicadors positius, amb mancances flagrants com no publicar 
els acords de la Junta de Govern Local o les actuacions dels membres de l’oposició 
relacionades amb el control de la gestió del Govern.  
 
Senyor Oliveras, vull recordar-li que vostè és el regidor de Participació Ciutadana i, segons 
explicita vostè a la pàgina de la seva regidoria a la web, diu que la Regidoria de Participació 
Ciutadana té com a missió impulsar i millorar els mecanismes de participació dels veïns i 
veïnes del Masnou en els afers que interessin la seva comunitat. Per aconseguir-ho pretén 
millorar la comunicació entre la ciutadania i l’Ajuntament, fomentar la transparència en la 
gestió i apropar la política i els afers públics als veïns i veïnes. Doncs creiem que en aquest 
cas s’endurà un suspens per aquesta feina de transparència. En tot cas, sí que ens 
agradaria saber quines són les accions que té previstes,la Regidoria de Participació, per 
millorar la participació, per millorar la comunicació entre la ciutadania i l’Ajuntament, millorar 
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la transparència del portal de transparència i aconseguir, doncs, que els indicadors que es 
valoren millorin la posició de l’Ajuntament. Moltes gràcies. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Sí gràcies senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Primerament, voldria fer un prec al senyor 
Garcia: si ens pot facilitar per escrit la informació que té respecte a la llicència de SOCNUM, 
ho dic per no haver d’esperar a l’acta del Ple del mes que ve. 
 
Bé, jo parlaré ―com no podia ser d’una altra manera― de les pantalles acústiques. Jo crec 
que avui és una notícia molt bona per al Masnou, especialment per als veïns del Masnou Alt 
i encara més per a l’alumnat i l’equip docent de l’escola Rosa Sensat. 
 
Òbviament, per a nosaltres també és un motiu de gran alegria, perquè, com tots vostès 
saben bé, al final aquest Grup ha aconseguit el que perseguia fa anys. Ja fa tres anys que 
vam presentar primer una moció per a la instal·lació de les pantalles acústiques en aquest 
plenari, que es va aprovar per unanimitat, recordem-ho; per tant, també és un mèrit de tots, 
compartit. Però nosaltres no ens vam conformar amb això i vam portar la moció 
transformada en proposta de resolució al Parlament de Catalunya. Per tant, una gran 
satisfacció saber que avui han començat finalment la instal·lació de les pantalles.  
 
Però,és clar, al mateix temps hem de dir que l’Equip de Govern té un suspens clamurós en 
aquest tema, perquè nosaltres ja fa molts mesos—no recordo exactament en quin Ple va 
ser—, però ja vam informar de totes les gestions que havíem fet, de la resposta de la 
Conselleria de Territori de la Generalitat i vam comentar que la instal·lació de les pantalles 
era imminent, era qüestió de mesos i, per tant, nosaltres ja entràvem en una altra fase de 
preocupacions. Ens preocupava saber quin tipus de pantalles—això està recollit en un Ple, 
insisteixo, no recordo quin—, en quins trams i, sobretot, ens preocupava molt que, finalment, 
quedés fora el barri de Santa Madrona, perquè ja sabíem que l’informe que s’havia fet de 
l’impacte acústic el barri de Santa Madrona no el superava, però estava en uns índex, molt 
alts. Llavors, nosaltres insistíem que des de l’Ajuntament calia parlar amb el conseller Vila o 
amb qui calgués del Departament per tal de, potser, intervenir en totes aquestes coses, per 
tal de poder dir-hi la nostra, en quin tipus de pantalles; volíem, sobretot, insistir en el barri de 
Santa Madrona. És una pena que aquest Equip de Govern hagi perdut aquesta oportunitat, 
perquè és evident que no han fet res, no s’han posat en contacte amb ningú, vull creure. 
Perquè, simplement, no poso en dubte l’honor i la responsabilitat de l’alcalde, del senyor 
Pere Parés, ja que es va comprometre en el mateix Ple que es va parlar d’aquest tema, es 
va comprometre a fer gestions i a comunicar-ho a aquest Grup Municipal, com a promotors 
del, diguem-ne, projecte i amb tots els grups de l’oposició, cosa que no ha fet. Així que dono 
per suposat que no ha fet cap gestió. Penso que és una pena i em sorprèn molt, perquè 
realment les pantalles acústiques suposen una millora de vida pera molts veïns del nostre 
municipi i, per tant, crec que és una notícia que ens hauria d’alegrar a tots. Jo, a l’Equip de 
Govern,hi veig un apatia extraordinària i, realment, no han fet el que caldria esperar d’un 
Equip de Govern que es preocupa per les coses del nostre municipi. Jo, realment, ho 
lamento, nosaltres avui estem molt alegres, molt contents d’haver aconseguit que, finalment, 
s’instal·lin les pantalles acústiques, que no es fàcil aconseguir coses des de l’oposició, com 
tots els companys saben. Per tant, nosaltres avui ho celebrem i espero que els veïns del 
Masnou Alt també visquin una miqueta millor a partir d’ara. Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Passaríem a veure si hi ha respostes per part dels membres de l’Equip de 
Govern, senyor Matas. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies, senyor Jaume Oliveras. Referent a la cursa de Sant Silvestre, volia comentar que, 
senyora Judit Rolán, en principi les dades que tenia aquesta setmana és que estàvem en 
línia, per tant, no sé com en la línia amb l’any anterior; per tant, esperem que com a mínim 
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tinguem el mateix, la mateixa participació. Tenint en compte l’entorn general,en què les 
coses van a la baixa—ja l’any passat van anar a la baixa en general—, tot i així la del 
Masnou va ser la segona cursa amb més participació de tot Catalunya. Per tant, esperem 
mantenir aquest nivell, i aquest és l’objectiu. Sí, sí, ho passem, ho passaré.  
 
Per altra banda, a la senyora Elena Crespo, a veure, la liquidació del pressupost des que 
sóc regidor d’esports, diguéssim,és que vam donar un altre enfocament a la cursa i els 
ingressos de la gent que hi participa no van a parar a l’Ajuntament ja. Ja fa tres anys, que 
s’està fent d’aquesta manera. El cost per a l’Ajuntament antigament era de 60.000€, 
actualment el cost per a l’Ajuntament és de 30.000€, però diguéssim que el que es fa és 
fomentar que l’empresa no cobri una part fixa per tants participants com hi hagi, siguin pocs 
o siguin molts, sinó que el que vam buscar és que, diguéssim, ell pot tenir més benefici si hi 
ha més gent que vingui aquí, és fomentar l’empresa perquè s’espavili aportar gent,és, 
diguéssim, un canvi d’enfocament. Això és el que ens ha permès, doncs, l’increment notable 
de participants en aquests anys. És un canvi amb una intenció per buscar aquesta promoció 
i, fet això,que aquest any arribem a la 35a edició i volem mantenir-nos a dalt de tot amb els 
participants. Suposo que és on vostè volia anar: quants ingressos hi havia, quantes 
despeses i, bé, més que res és el canvi d’enfocament que es va fer ja fa uns anys. No vull 
dir ni que sigui millor ni que sigui pitjor, és un enfocament en un sentit una mica diferent, en 
aquest aspecte.  
 
Referent al carrer de Capitans Comelles, s’ha produït l’ensorrament del clavegueram del 
tram antic. Encara hi ha un clavegueram amb totxo i això s’ha ensorrat. Teníem el dubte si 
era perquè coincideix per la zona, si era Mina Malet o era el clavegueram. S’ha verificat que 
és el clavegueram i, per tant, el que estem fent ara és actuar directament. Suposem que 
trigarem una setmana, deu dies, que això pot estar amb les obres: tornar a posar el 
clavegueram,no amb totxo sinó més actual, diguéssim, tapar i asfaltar per tornar a la 
normalitat. 
 
Perdó, un moment, que m’he oblidat d’una cosa: la cursa Sant Silvestre sí que es fa, que de 
la part de cursa infantil, i sí que amb l’empresa que organitza hi ha un percentatge destinat a 
una entitat, una ONG, sí que existeix. Potser faria falta més notorietat. Una part sí. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Gràcies. Per posar una mica en antecedents,al desembre del 2011 vam procedir a fer una 
modificació de l’aprovació de llocs de treball i, entre altres coses,el que vam procedir a fer, 
és cert, vam decidir desfer el que fins ara es coneixia com a Oficina de Modernització. Hi 
havia aquí una sèrie de fitxes, hi havia la cap de Modernització, hi havia un tècnic assignat i 
un auxiliar administratiu. Per donar un impuls, que s’ha vist en el temps que ha estat l’idoni, 
nosaltres vam decidir desfer aquesta Oficina de Modernització. Per què? Perquè també el 
que necessitava en aquell moment l’Ajuntament era un altre lloc de treball, que va ser el que 
vam fer, vam crear un tècnic amb dret de l’Àrea d’Administració i Finances. La treballadora 
que es va veure afectada per aquesta modificació del seu lloc de treball passava de ser cap 
d’una oficina a tècnic en dret de l’Àrea d’Administració i Finances, va considerar que la 
modificació que s’havia fet no era correcta i va impugnar-la als tribunals. Farà cosa d’un 
mes, aproximadament, si arriba, jo crec que menys, ha arribat la sentència amb estimació 
parcial.  
 
Aquesta estimació parcial significa que el jutge no ha entrat en la consideració si és 
afortunada o no la decisió municipal d’anul·lar o de modificar aquest lloc de treball. No hi 
entra perquè és poder organitzatiu de l’empresa, és a dir, de l’Ajuntament. Per tant, no ha 
qüestionat aquest afer. Ens ha validat el fet d’haver creat un nou lloc de treball, ens ha 
validat l’amortització que vam fer de la plaça. Però, alhora, li ha donat una estimació parcial, 
de la seva demanada, és a dir, aquesta treballadora és una funcionària de carrera i, per tant, 
la sentència el que ve a reconèixer és el dret de reingrés, i parlo de reingrés, perquè aquesta 
treballadora, en el mateix moment en què es va procedir a fer aquest lloc de treball, va 
demanar una comissió de serveis. Aquesta treballadora, de fet, des del gener del 2012, ja fa 
dos anys, està en comissió de serveis en un altre ajuntament. Per tant, cap perjudici ha 
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tingut aquesta treballadora. Si aquesta treballadora tornés, nosaltres li hauríem de garantir 
un lloc de treball on reingressar, que és el que vam fer nosaltres. Vam amortitzar una plaça i 
en vam crear una altra. Aquesta plaça actualment la tenim, alhora, coberta amb una 
comissió de serveis per una altra treballadora. Si la treballadora que està en comissió de 
serveis tornés al nostre Ajuntament, la treballadora que tenim contractada marxaria per una 
finalització de contracte i la treballadora assumiria aquest lloc. La sentència el que diu és 
que l’Ajuntament ha de garantir el retorn a un lloc de treball, però no qüestiona en quin lloc 
de treball. Per tant, és una estimació parcial que, de forma indirecta, nosaltres amb la 
mateixa modificació RLP, ja havíem fet. El que passa és que suposo que, a l’hora de 
presentar la prova no es va quedar acreditat o no es va, en l’acta de judici, acreditar que 
s’havia modificat i s’havia creat un lloc treball de reserva de lloc de treball d’aquesta 
treballadora. Respecte al cost: el cost és zero, zero per al nostre Ajuntament. Tot té un cost, 
però nosaltres tenim assistència de la Diputació de Barcelona quant a l’assistència jurídica i 
hem gaudit, doncs, dels advocats de la Diputació de Barcelona; per tant, directament al 
nostre Ajuntament hi ha cost zero, i respecte la sentència,a més a més,diu que ja no hi ha 
costes; per tant, tampoc se’n derivarà que haguem de pagar l’advocat contrari. És tot. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Té alguna precisió a fer o alguna pregunta nova,senyor Suñé? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, senyor alcalde. Li agrairia que ens fes arribar la sentència per estudiar-la detingudament, 
la informació que tenim nosaltres és una altra. En tot cas, sí que volia destacar la persona 
que ha de reingressar ha de fer-ho a la plaça que vostès van amortitzar. Això és el que 
nosaltres tenim entès amb la informació que tenim. Desitgem rebre la sentència, 
l’estudiarem per veure, doncs, si és així. En tot cas, és una mala notícia per a l’Ajuntament 
que tinguem una sentència que hagin d’estimar, ni que sigui parcialment, perquè vol dir que 
alguna cosa no hem fet bé. Parcialment, no. Bé, doncs no. Sense parcialment, molt bé. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyora regidora, vol precisar? 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Te l’enviaré demà mateix i quan la llegeixis veuràs que no té cap fonament el fet que creguis 
que hi ha hagut un perjudici per a aquest Ajuntament. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé. Moltes gràcies. Doncs deixaríem el debat aquí. Les preguntes que s’han formulat es 
respondrien en el moment oportú com preveu el reglament d’aquest Ajuntament i seran 
respostes d’aquí fins al proper Ple. 
 
10. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM a favor de la Llei de drets de les 

persones gais, lesbianes, bisexuals i transgènere i per a l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia i la seva aplicació al nostre municipi 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha una esmena presentada? Senyor Suñé té la paraula. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, senyor alcalde. Jo procediria primer a llegir la moció, ho hem acordat així amb la ponent 
de Convergència i Unió, que és qui presenta l’esmena. Llegiríem la moció i després llegiríem 
les esmenes. 
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El senyor Ernest Suñé Nicolás llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha 
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
“El passat 2 d’octubre de 2014 el Parlament de Catalunya aprovà la Llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transgènere i per a l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia que, sens dubte, contribuirà a fer una societat més lliure, més justa 
i més feliç. 
 
Els socialistes afirmem que es tracta d’un text per a la vida real, una norma que ajudarà a 
eliminar injustos obstacles a la felicitat de moltes persones i que era una llei que sí que calia 
per garantir la igualtat. 
 
Estem convençuts que es tracta d’una bona llei per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-
discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere en 
els àmbits tant públics com privats sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen 
competències. 
 
Una llei que obliga els poders públics a dotar-se d’un òrgan coordinador de les polítiques 
LGBiT i oferir un servei d’atenció integral. Una llei que incideix especialment en els àmbits 
de l’educació, les universitats, la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de comunicació, la 
salut, l’acció social, l’ordre públic, els establiments penitenciaris, el món laboral i les 
polítiques de família, i que inclou sancions per castigar i corregir les actuacions 
discriminatòries, com no podria ser d’altra manera si volem garantir una llei veritablement 
eficaç i no quedar-nos en un catàleg de bones intencions. 
 
Per tot això, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al plenari per 
a la seva aprovació el següents punts: 
 
Primer. Que l’Ajuntament del Masnou analitzi els protocols de treball d’acord amb la norma 
aprovada, se n’avaluï el grau de compliment i s’adaptin a la norma els protocols municipals 
d’actuació en els àmbits de l’educació, la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de 
comunicació, la salut, l’acció social, l’ordre públic i les polítiques de família. 
 
Segon. Que es faciliti,com més aviat millor, la formació corresponent i la sensibilització 
adequada als treballadors municipals on s’inclogui el fet de la diversitat afectiva sexual i de 
gènere així com la normativa civil, administrativa i penal protectora de les persones LGBiT. 
 
Tercer. Elaborar periòdicament un recull estadístic sobre les agressions contra les persones 
LGBiT així com les denúncies presentades en virtut d’aquesta Llei, tant els afers produïts al 
Masnou com aquells en què es vegin implicades persones o entitats del nostre municipi. 
 
Quart. Que es creï el Servei d’Atenció Integral adreçat a les persones LGBiT amb la finalitat 
de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les seves necessitats, en el 
cas que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir violència, on s’habiliti una línia 
d’atenció telefònica permanent i un servei de correu electrònic i/o qualsevol altre mitja capaç 
d’atendre tots els casos de consulta, assessorament, denúncia de qualsevol tipus d’agressió 
en aquest àmbit, amb personal qualificat que tinguin estudis relacionats amb els drets 
humans, l’estudi del gènere i la diversitat afectiva i sexual i puguin prestar atenció 
personalitzada. 
 
Cinquè. Informar d’aquest acord la població mitjançant la web municipal i la revista El 
Masnou Viu, el Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, el Govern de l’Estat, 
l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais, Casal Lambda, CGB –el Col·lectiu Gai de 
Barcelona, CGL –la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya, FAGC –el Front 
d'Alliberament Gai de Catalunya, els Gais Positius, el Grup de Lesbianes Feministes, JALG 
–els Joves per a l'Alliberament Lèsbic i Gai, el Club Esportiu Les Panteres Grogues, els 
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Discapacitados Gays, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 
- FELGTB, l’Asociación de Padres y Madres de Gays y Lesbianas i a la Fundación Triángulo 
por la Igualdad Social de Gays y Lesbianas.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies,senyor Suñé. La senyora Condeminas llegirà les esmenes presentades pel seu 
Grup Municipal. endavant. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Les esmenes que presentem a la moció anteriorment esmentada serien les següents: 
 
Dels acords: 
 
Substituir l’acord quart per: 
 
Quart. Que es creï un servei d’atenció integral adreçat a les persones LGBiT coordinat des 
de la Regidoria d’Igualtat per donar resposta adequada, àgil i propera, i se’n coordinin les 
seves necessitats,en el cas que hagin patit o estiguin en risc de patir violència. I dotar de 
mitjans d’assessorament tant jurídic com psicològic personal,amb personal qualificat i 
especialitzat en l’estudi del gènere i la diversitat afectiva i sexual. 
 
Incloure el següent acord: 
 
Cinquè. Promoure l’elaboració d’un protocol de violència cap a les persones LGBiT 
específic per donar resposta efectiva i donar-lo a conèixer i fer-ne difusió per tal que pugui 
ser una eina útil. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
Moltes gràcies, per part del ponent. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Accepten les dues esmenes, faríem un apunt i és que el punt cinquè nostre passarà a ser el 
punt sisè, i considerem que milloren el text que havíem presentat nosaltres. 
 
La moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM a favor de la Llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transgènere i per a l’eradicació de l’homofòbia, 
la lesbofòbia i la transfòbia i la seva aplicació al nostre municipi, amb les esmenes 
incorporades del Grup Municipal de CiU, queda de la manera següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha 
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
“El passat 2 d’octubre de 2014 el Parlament de Catalunya aprovà la Llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transgènere i per a l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia que, sens dubte contribuirà a fer una societat més lliure, més justa i 
més feliç. 
 
Els socialistes afirmem que es tracta d’un text per a la vida real, una norma que ajudarà a 
eliminar injustos obstacles a la felicitat de moltes persones i que era una llei que sí que calia 
per garantir la igualtat. 
 
Estem convençuts que es tracta d’una bona llei per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-
discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere en 
els àmbits tant públics com privats sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen 
competències. 
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Una llei que obliga els poders públics a dotar-se d’un òrgan coordinador de les polítiques 
LGBiT i oferir un servei d’atenció integral. Una llei que incideix especialment en els àmbits 
de l’educació, les universitats, la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de comunicació, la 
salut, l’acció social, l’ordre públic, els establiments penitenciaris, el món laboral i les 
polítiques de família, i que inclou sancions per castigar i corregir les actuacions 
discriminatòries, com no podria ser d’altra manera si volem garantir una llei veritablement 
eficaç i no quedar-nos en un catàleg de bones intencions. 
 
Per tot això, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al plenari per 
a la seva aprovació el següents punts: 
 
Primer. Que l’Ajuntament del Masnou analitzi els protocols de treball d’acord amb la norma 
aprovada, se n’avaluï el grau de compliment i s’adaptin a la norma els protocols municipals 
d’actuació en els àmbits de l’educació, la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de 
comunicació, la salut, l’acció social, l’ordre públic i les polítiques de família. 
 
Segon. Que es faciliti,com més aviat millor, la formació corresponent i la sensibilització 
adequada als treballadors municipals on s’inclogui el fet de la diversitat afectiva sexual i de 
gènere així com la normativa civil, administrativa i penal protectora de les persones LGBiT. 
 
Tercer. Elaborar periòdicament un recull estadístic sobre les agressions contra les persones 
LGBiT així com les denúncies presentades en virtut d’aquesta Llei, tant els afers produïts al 
Masnou com aquells en què es vegin implicades persones o entitats del nostre municipi. 
 
Quart. Que es creï un servei d’atenció integral adreçat a les persones LGBiT coordinat des 
de la Regidoria d’Igualtat per donar resposta adequada, àgil i propera, i se’n coordinin les 
seves necessitats,en el cas que hagin patit o estiguin en risc de patir violència. Idotar de 
mitjans d’assessorament tant jurídic com psicològic personal, amb personal qualificat i 
especialitzat en l’estudi del gènere i la diversitat afectiva i sexual. 
 
Cinquè. Promoure l’elaboració d’un protocol de violència cap a les persones LGBiT 
específic per donar resposta efectiva i donar-lo a conèixer i fer-ne difusió per tal que pugui 
ser una eina útil. 
 
Sisè. Informar d’aquest acord la població mitjançant la web municipal i la revista El Masnou 
Viu, el Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, el Govern de l’Estat, 
l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais, Casal Lambda, CGB –el Col·lectiu Gai de 
Barcelona, CGL –la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya, FAGC –el Front 
d'Alliberament Gai de Catalunya, els Gais Positius, el Grup de Lesbianes Feministes, JALG 
–els Joves per a l'Alliberament Lèsbic i Gai, el Club Esportiu Les Panteres Grogues, els  , la 
Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales - FELGTB, l’Asociación 
de Padres y Madres de Gays y Lesbianas i a la Fundación Triángulo por la Igualdad Social 
de Gays y Lesbianas.” 
 
El president sotmet a votació la moció, amb les esmenes incorporades del Grup Municipal 
de CiU, amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la 
regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Explicació de vot, senyor De las Heras. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Gràcies. Bé, el Partit Popular, al Parlament de Catalunya, no va votar a favor d’aquesta 
moció i nosaltres, per tant, amb l’aplicació específica que demanen en aquesta moció del 
Partit Socialista ens hem abstingut. Farem una menció breu de les raons per les quals el 
Partit Popular va votar en contra al Parlament de Catalunya, i és perquè pensem que no és 
bo que hi hagi una llei per a cada col·lectiu susceptible de ser discriminat. Pensem que la 



30 
 

Constitució, l’Estatut i les lleis de la Unió Europea garanteixen de forma important les 
igualtats i la no-discriminació. Per una altra banda, en el seu redactat pensem que és una llei 
ideològica, adoctrinadora i que intervé en molts àmbits de la vida i, pel que fa a la 
discriminació, pensem que és una forma de discriminació tal com està plantejada, encara 
que sigui positiva. Gràcies. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies. Bé,volia agrair al ponent l’acceptació de l’esmena que, simplement, era ampliar i 
millorar, si podia ser, la moció, que estava molt bé. Bàsicament, perquè ja estàvem treballant 
des de la regidoria per l’execució d’aquest protocol i, per tant, com ja li vaig comentar al 
ponent, se’ns va avançar amb aquesta moció. I no hagués dit res més, però, senyor De las 
Heras, és que no és que aquest col·lectiu sigui susceptible de ser discriminat, és que la 
realitat és que és discriminat i, per tant,malauradament sí que calia aquesta llei.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per al·lusions és, bé... 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, quan parlem de discriminació hi ha molts col·lectius discriminats. Podríem fer una menció 
molt llarga i per aquest motiu pensem que amb les lleis que tenim actualment i aplicant-les 
amb seny són suficients per cobrir temes com aquest. I no fer una discriminació, entenem, 
positiva, encara que sigui positiva, però és una discriminació en aquest sentit. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Suñé, té la paraula per tancar el debat. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Volem donar les gràcies a la regidora i al seu Grup per les esmenes 
que, evidentment, milloren la moció que havíem presentat. Gràcies als partits que han donat 
el seu vot a favor i, per tant, han permès aprovar. També al Partit Popular que, tot i les seves 
argumentacions, s’hi ha abstingut i ha permès que aquesta moció, tot i que no ha rebut un 
vot d’unanimitat com ens hauria agradat, ha estat aprovada. No entraré a valorar el seu 
argument, jo crec que avui és un dia de satisfacció per aquesta fita que hem aconseguit i, 
per tant, hem de plantejar en positiu tota la intervenció. Arran de l’aprovació al Parlament de 
Catalunya d’aquesta llei, que va defensada pel nostre primer secretari, el company Miquel 
Iceta,l’assemblea del PSC de Masnou del passat 3 d’octubre va aprovar una declaració a 
favor i vam adquirir el compromís de presentar la moció al plenari, conjuntament amb el grup 
municipal. Amb aquest acte d’avui, doncs, complim aquell mandat, però no només és un 
mandat que hem rebut. Per nosaltres representa molt més. Els socialistes, les persones 
socialistes, els i les socialistes, hem tingut sempre la ferma voluntat de potenciar les 
polítiques d’igualtat per eradicar tota mena de discriminació. Ja ho vam fer des del Govern, i 
ara creiem que toca fer un pas més endavant en la defensa de la igualtat de totes les 
persones. Moltes gràcies. 
 

El Sr. Jaume Oliveras 
 
Volia desitjar a tots els regidors i regidores i als veïns i veïnes que ens segueixen i ens 
acompanyen avui unes bones festes, un Bon Any 2015 i que gaudim de les activitats que, 
com cada any, organitza l’Ajuntament i les entitats de la nostra vila. Moltes gràcies. 
 

El senyor Jaume Oliveras Maristany conclou la sessió 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 21.24 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. 


