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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria.
A proposta del senyor alcalde, es fa un minut de silenci per la mort d'un professor a
l'Institut Joan Fuster de Barcelona.
El Sr. Pere Parés
Gràcies a tothom. Comencem el darrer Ple ordinari del mandat tot i que hi haurà un parell
de plens més en principi extraordinaris.
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 19 de febrer de
2015
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 19 de febrer de 2015, amb una correcció a la
intervenció del Sr. Ferran Flo, pàgina 22.
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents:
Dissabte 28 de març
El conseller de la Presidència, Francesc Homs, va presidir l’acte de col·locació de la
primera pedra de l’ampliació del Complex Esportiu i de l’inici d’obres de construcció del
Parc Vallmora.
El Complex Esportiu inclourà la construcció del segon pavelló, en el qual el Consell
Català de l’Esport ha aportat 1,3 milions d’euros, i la Diputació de Barcelona, 250.000
euros, aquest Ajuntament aportarà 200.000 euros. Per les seves característiques, la
pràctica del patinatge serà la gran beneficiada de la construcció, tot i que també
s’acolliran altres pràctiques i activitats. Quant al Parc, el pressupost serà
d’aproximadament 1,5 milions d’euros i es cobrirà gràcies a convenis als quals es va
arribar quan es va desenvolupar el sector de Llevant.
Dilluns 30 de març
Es va lliurar, a la Sala Capitular d’aquest Ajuntament, una placa honorífica a la família del
pintor Pere Pujadas i Roig en reconeixement a la seva tasca com a pintor i a la seva
contribució cultural al Masnou.
Aquest reconeixement, després de passar per la Comissió d’Honors i Distincions, es va
aprovar en un acord de Ple el mes de setembre de 2014. Segons l’acord, el Consistori es
comprometia a col·locar una placa commemorativa a la casa del pintor, així com a posar
el seu nom a una sala de la Casa de Cultura, que es va fer durant l’acte de reobertura de
l’equipament, el 29 de març.
BIBLIOTECA
17 de març
Visita escolar. La Biblioteca va ser visitada pels alumnes de 5è de primària de l’escola
Sagrada Família.
18 de març
La Tertúlia literària, amb el comentari de la novel·la Tren a Puigcerdà, de Blanca
Busquets, amb l’escriptora Maria Carme Roca. La novel·la de la Blanca Busquets, Tren a
Puigcerdà, es desenvolupa dins d’un vagó de tren aturat en què viatgen unes quantes
persones aparentment no unides entre elles. A través de cada personatge se’ns
presenten temes actuals com la violència masclista, l’Alzheimer, la immigració… així com
temes literaris: l’amor, la vellesa, la maternitat, etc.
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19 de març
La biblioteca va ser visitada pels alumnes adults de català (coordinat amb l’Oficina de
Català del Masnou) i pels alumnes de reforç escolar de la Parròquia de Sant Pere.
21 de març
BiblioLAB “Olora, toca, mira”, a càrrec de Berenar de contes. Segon laboratori de lectura
dedicat al món del vi i la vinya dins el projecte de Biblioteques amb DO. Les famílies van
poder acompanyar els seus fills en la descoberta d’aquest tema aparentment d’“adults”
mitjançant, per una banda, els cinc sentits, i per l’altra, lectures relacionades amb el
procés vital de créixer i madurar. Al final del laboratori els nens i nenes van elaborar una
ampolla etiquetada amb les característiques personals de cadascú.
24 de març
El Club Lectors Intrèpids va dur a terme una nova sessió. En aquesta sessió es pretenia
implicar els adults en l’activitat que estaven duent a terme els seus fills i filles. Es va fer el
joc de les guardes, on a partir de la guarda d’un conte infantil, sense mirar res més,
s’havia d’esbrinar de què anava el conte. Després es va fer un petit taller on cadascú
havia d’inventar-se una part d’una història per, entre tots, fer-la sencera.
27 de març
Sessió “La música del vi”. Maridatge de vins i música, a càrrec de Marcel Gorgori. El vi i
la música, a banda de ser dues fonts de plaer inesgotables, són també dues maneres de
canalitzar i d'expressar la sensibilitat humana. En la sessió, Gorgori va tastar amb els
assistents quatre vins de característiques molt allunyades entre si, definint-los, no només
de la manera tradicional, sinó també per mitjà de diferents músiques, en les quals ell
reconeix les mateixes característiques sensorials que troba en cadascun dels vins tastats.
7 d’abril
El Club de Lectors Intrèpids. Va tenir una nova sessió del club de lectura on es va
presentar el llibre a llegir No m’ho puc creure, d’Emili Gascó, i es va començar a omplir la
fitxa de lectura. Es va llegir en veu alta i, per acabar la sessió, es va sortejar la mascota
perquè es quedés uns dies a casa d’un dels alumnes.
9 d’abril
El Taller “Jugant a definir la Ciència”. Taller per apropar la ciència als infants a través del
joc, juntament amb els seus pares i mares. Amb el joc es pretenia treballar el vocabulari
especialitzat, que és la clau per poder accedir al coneixement científic. Dominant els
termes fonamentals és més fàcil comprendre, explicar i recordar el coneixement
especialitzat. Amb cinc jocs clàssics convidàvem els infants i els adults acompanyants a
jugar amb paraules, significats i dibuixos. També es va destinar un petit racó de la sala
per exposar-hi una selecció de llibres de ciència.
10 d’abril
La presentació del llibre Non Nobis, Domine, a càrrec del seu autor, Jordi Matilló, així com
la xerrada-col·loqui “Desvetllant misteris dels templers, càtars i maçons a la Vila del
Masnou”. L’acte va ser presentat pel tinent d’alcalde de Cultura, Jaume Oliveras, i l’autor
va comentar la seva obra amb força públic assistent.
11 d’abril
l’Hora del conte, amb el conte sobre la llegenda de Sant Jordi, La princesa i el drac, a
càrrec de TeatreAula, i per a nens i nenes a partir de 4 anys. Es va dur a terme a la sala
polivalent de la Biblioteca on l’aforament va ser complet.
14 d’abril
Visita escolar. La Biblioteca va ser visitada per un grup de 21 alumnes de l’Escola Ocata
de P4.
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15 d’abril
Trobades amb J. A. Masoliver. L’autor va fer una tertúlia sobre la seva obra i el seu darrer
llibre El ciego en la ventana, que ha rebut una bona resposta de la crítica.
16 d’abril
Llibre d’artista. Presentació del nou espai de la biblioteca “Racó del llibre d’artista” i taller
de fanzins, a càrrec de BLANCDEguix. Els assistents al taller van elaborar un fanzín a
partir de materials diferents com retalls de revistes i diaris.
17 d’abril
Visita escolar. La Biblioteca va ser visitada pels infants de Ca la Rita (preescolar).
Presentació dels llibres Poemas de madrugada i El hombre roto, de Cise Cortés. Cise
Cortés és una autora masnovina que ha escrit diversos llibres de narrativa i poesia. L’acte
va anar a càrrec SSSSS i va finalitzar amb un piscolabis amb els nombrosos assistents.
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET
Concert cobla del Masnou PUNT CAT
El 28 de març es va presentar la primera cobla del Masnou, la PUNT CAT Cobla en un
concert de presentació que va emocionar el públic assistent amb el seu repertori de
diferents gèneres musicals i sardanes de compositors com Gerard Maristany i Melles,
també anomenat en Grau Til·là.
Espectacle Bitels per a nadons (concert tribut a The Beatles)
El 29 de març, les tres sessions de l'espectacle Bitels per a nadons (concert tribut a The
Beatles) van exhaurir les entrades. S'havia creat una gran expectació al voltant de
l'espectacle que pretenia acostar els més petits de la família a l'univers musical dels
Beatles. Acompanyats de pares i mares i en un espai especialment adequat per a ells, els
infants van gaudir de la música i van experimentar amb els instruments i les propostes
dels músics.
GREASE
Els 17, 18 i 19 d’abril, l’Espai Escènic de Ca n’Humet, es va omplir de gom a gom en la
representació del musical Grease. El públic assistent va gaudir de l’espectacle, que té un
equip de més de 40 persones, dirigit per Bibiana Morales. El musical és el primer projecte
de l’entitat sense ànim de lucre, MUMA, Musicals Maresme.
Campanya: “Tu mous fitxa per l’equitat de gènere”
El 17 de març, es va dur a terme, a la Casa del Marqués, la xerrada “Emprendre en
femení”, a càrrec d’Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia
de la Cambra Oficial de Comerç de Barcelona. La xerrada va ser molt interessant i va
permetre conèixer els canvis que estan aportant a la societat les empreses conduïdes per
dones i quines son les dificultats més important que tenen les dones a l’hora
d’emprendre.
El 21 de març, es va dur a terme a Can Malet, el taller Tothom a escena! Som iguals,
conduït per l’actor Miquel Sitjar. Hi van participar 10 nenes i 3 nens entre 10 i 12 anys.
El mateix dia i lloc, l’actriu Carme Pla va conduir el taller Fem teatre per la igualtat? en el
qual van participar 6 nenes, de 13 a 15 hores. La valoració des de la Regidoria d’Igualtat
ha estat molt positiva.
Jornades d’emprenedoria Enlaira’t
Entre el 23 i 27 de març van tenir lloc les Jornades d’Emprenedoria Enlaira’t. Les
Jornades, organitzades conjuntament entre els ajuntament d’Alella, el Masnou i Teià, han
acollit conferències, workshops i taules rodones en diferents equipaments i espais dels
tres municipis.
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Les Jornades d’emprenedoria Enlaira’t han estat un espai ideal per compartir
coneixements i experiències en l’àmbit de l’emprenedoria i per aconseguir nous contactes
per a futures col·laboracions entre emprenedors/es. Els temes tractats durant els cinc
dies de les jornades han tingut un fil conductor, la creativitat.
Reobertura de la Casa de Cultura
El 29 de març es va fer l’acte de reobertura de la Casa de Cultura, dins del projecte de
recuperació del patrimoni “El Masnou. Terra de Mar”. Es va fer l’acte institucional al carrer
Cuba amb la presència del director general d’arxius, biblioteques, museus i patrimoni de
la Generalitat, Joan Pluma i el diputat adjunt de Cultura de la Diputació de Barcelona,
Carles Combarro. Després es van iniciar les visites teatralitzades durant tota la jornada.
Més de 700 persones van visitar la Casa de Cultura. El dia abans, dissabte, es va fer una
visita prèvia amb les persones que havien col·laborat en el projecte.
Casa de Cultura
Amb la finalitat de donar a conèixer l’equipament de la Casa de Cultura, s’estan portant a
terme visites guiades. En aquestes visites es descobreix uns dels edificis modernistes
més espectaculars del Masnou, es pot conèixer els seus propietaris, aspectes
desconeguts de l’edifici com les pintures modernistes que es trobaven amagades sota
capes de paper pintat, així com les obres més destacades de la col·lecció d'art municipal,
aspectes del context de l’època i l’emigració de població, el desenvolupament industrial
com a rerefons, el fenomen de l’estiueig, el concepte de l’indià o americano, el valor de
l’edifici, l’obra artística exposada i la rehabilitació duta a terme.
Tots els caps de setmana del mes d’abril se n’han fet visites guiades gratuïtes.
Fes la teva mona de Pasqua
L’1 d’abril, a la Sala Polivalent de la Barqueta, es va dur a terme el taller Fes la teva mona
de Pasqua, on es va ensenyar als més petits de casa a elaborar la base per fer la mona i
també a decorar-la. Les famílies varen poder compartir un matí amb els seus fills fent de
cuiners aprenent i van aprendre a fer la seva pròpia mona de Pasqua.
Taller de Control del mosquit tigre i tinença responsable d’animals
El 10 d’abril, a l’escola Ferrer i Guàrdia, dins de les actuacions per a la promoció de la
salut que s’ofereixen a les escoles, es va realitzar per primer cop un taller de civisme on
es van tractar dos temes: el control del mosquit tigre i la tinença responsable d’animals.
El taller es va realitzar amb escolars de 5è de primària i es va complementar amb
materials didàctics com un conte amb fitxes de treball, proporcionat per la Diputació de
Barcelona, per treballar amb els infants on podien trobar aquest mosquit i quines són les
mesures que cal prendre per evitar-ne la proliferació a dins dels patis o jardins i, pel que
fa als animals, un conte sobre l’adopció d’un gos així com material com bosses per
recollir els excrements dels gossos, entre d’altres.
Ballada de swing
El 19 d’abril, l’entitat Ple de Swing va omplir de música i ball la plaça d’Ocata amb la
seves periòdiques convocatòries de ballades populars que tenen lloc cada segon
diumenge de mes.
Ballada de sardanes
També el 19 d’abril, l’Agrupació Sardanista del Masnou va organitzar la seva tradicional
ballada de sardanes als jardins Països Catalans amb la cobla Flama de Farnés.
10a Caminada dels tres pobles
El 20 d’abril, va tenir lloc la 10a Caminada dels tres pobles. La Caminada va tornar a
convertir-se en un esdeveniment per compartir un dia en família, millorar i potenciar el
llaços d’unió entre els veïns d’Alella, Teià i el Masnou. La participació total va ser de
1.013 persones, entre els quals hi havia 530 masnovins.
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Com cada any, la part de la caminada que sortia del Masnou es va concentrar a la plaça
Ramón y Cajal, on van formalitzar la inscripció per l’esdeveniment i es van preparar per
fer la sortida a les 9 del matí, la qual va anar a càrrec de l’alcalde de l’Ajuntament del
Masnou, el Sr. Pere Parés.
Volem agrair un any més la col·laboració de les entitats masnovines Club Atlètic Masnou i
Club Patinatge el Masnou, els quals van tornar a donar-nos suport de forma excepcional
fent les inscripcions, fent de cap de caminada i realitzant l’entrega d’avituallament final.
També volem fer un agraïment especial al grup de tabalers de l’escola Sagrada Família,
que, junt amb els grups d’Alella i Teià, van animar i engrescar l’arribada dels participants
al CAT (Centre d’Atenció Turístic).
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 397 de data 16 de març de 2015, al número 634 de data 14 d'abril de
2015.
El Ple en resta assabentat.
4. Aprovació inicial de la nova Ordenança reguladora de l'Administració electrònica
a l'Ajuntament del Masnou
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada d’Atenció Ciutadana, llegeix la
proposta següent:
Vist l’avantprojecte de la nova Ordenança reguladora de l’Administració electrònica a
l’Ajuntament del Masnou.
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple
de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial,
la submissió a informació pública i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del
text íntegre.
Atès que aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per majoria simple, sense que
calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Atès que l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que les ordenances
s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap
reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats
subsegüent a l’aprovació inicial.
Vist l’informe favorable conjunt del secretari, de la tècnica superior en Dret i de la
responsable de l’Oficina d'Atenció Ciutadana i el dictamen també favorable de la
Comissió Informativa de l’Àrea d’Administració i Finances.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment la nova Ordenança reguladora de l’Administració electrònica
a l’Ajuntament del Masnou, segons el text que s’adjunta als presents acords.
Segon. Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’Ordenança pel
termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de
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Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària, a la publicació El Masnou Viu i al tauler d’edictes físic i
electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir
de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la
publicació.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple, per 20 vots a favor.
Votació: Els grups municipals de CiU (7 regidors), ERC-AM (3 regidors), PSC-PM (3
regidors), ICV-EUiA (3 regidors), PP (2 regidors), GIM (1 regidor) i la regidora no adscrita
hi voten a favor.
La Sra. Sílvia Folch
Bé, simplement volia agrair els vots favorables a l’ordenança. L’ordenança bàsicament és
una modificació del que ja teníem fins ara en vigor i és simplement una adequació de la
normativa a la legislació vigent, que des del 2010, que és l’anterior, fins avui s’han anat
incorporant. Moltes gràcies a tots.
5. Acord sobre les condicions laborals dels empleats i empleades públiques de
l’Ajuntament del Masnou
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, fa un resum
de la proposta, la qual, literalment, diu el següent:
Vist que l’Ajuntament va denunciar el pacte de condicions laborals del personal funcionari
i el conveni col·lectiu del personal laboral el mes d’octubre de 2012.
Vist que el dia 16 de novembre de 2012 es va constituir la mesa de negociació de
matèries comunes per a la negociació d’un nou pacte i conveni.
Vist que la mesa de negociació en data 14 de juny de 2013 va acordar negociar un
redactat únic per als empleats públics.
Vist que el procés negociador dut a terme queda acreditat amb les actes que
s’acompanyen a l’expedient.
Vist que el dia 30 de març de 2015, i conforme consta a l’acta vint-i-quatrena, la mesa de
negociació de l’acord de condicions laborals dels empleats públics ha aprovat per
unanimitat l’acord de condicions laborals dels empleats i empleades públiques de
l’Ajuntament del Masnou, així com elevar-lo a la seva consideració i aprovació del Ple.
Vist l’informe de Recursos Humans de 31 de març de 2015.
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 de condicions laborals dels empleats i empleades públiques que
regularà les condicions laborals dels empleats municipals fins al 31 de desembre de
2017.
Segon. Publicar l’acord de condicions laborals dels empleats i empleades públiques de
l’Ajuntament del Masnou.

8

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000004

22 d’abril de 2015

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 Sr. Artur Gual
Si em permet, senyor alcalde. De la mateixa manera que vam fer nosaltres a la Comissió
Informativa, voldríem demanar que aquest punt es retirés de l’ordre del dia, és quedés
sobre la taula, ja que amb l’expedient que acompanya l’aprovació d’aquest punt hi ha un
informe d’intervenció, que creiem que faria molt difícil la seva aplicació, especialment el
que és l’àmbit econòmic dels pactes laborals, o, el que és mateix, a l’hora de pagar la
nòmina i és per això que demanem que es retiri, se solucionin aquestes diferències per
tal de poder aprovar en condicions, aquest plenari, un punt tant important com el que és
el pacte de condicions laborals. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Per tant, hi ha una proposta formal que es retiri i l’hem de votar, però no tothom pot votar.
A efectes de còmput de vots seran 19 vots, ja que hi ha una persona que forma part de la
plantilla, tot i que està amb excedència, que és la senyora Neira, forma part de la plantilla
de l’Ajuntament i, per tant, no pot fer ús del seu vot. Gràcies.
El president sotmet a votació que aquest punt quedi sobre la taula.
Resultat: Es desestima la proposta per 9 vots a favor, 6 vots en contra i 4 vots
d’abstenció.
Votació: Els grups municipals del PSC-PM (2 regidors), PP (2 regidors), el Sr. Llorenç
Birba (CiU) i la regidora no adscrita hi voten a favor.
Els grups municipals de CiU (5 regidors), ERC-AM (3 regidors) i GIM (1 regidor) hi voten
en contra.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA (3 regidors) i el Sr. Ferran Flo (CiU) s’abstenen.
Se sotmet a votació la proposta presentada per l’Equip de Govern (CiU i ERC-AM).
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 10 vots a favor, 6 vots en contra i 3 vots
d’abstenció.
Votació: Els grups municipals del PSC-PM (2 regidors), PP (2 regidors), la regidora no
adscrita i el Sr. Llorenç Birba (CiU) hi voten en contra.
Els grups municipals de CiU (6 regidors), ERC-AM (3 regidors) i GIM (1 regidor) hi voten
a favor.
El Grup Municipal d'ICV-EUiA (3 regidors) s'absté.
La Sra. Judit Rolán
Bona nit a tothom. Només volia ratificar una mica el que ha dit el meu company del PSC.
És molt difícil posicionar-se d’una altra manera amb l’informe que tenim d’intervenció. No
seré jo qui qüestioni aquest informe, ni la veracitat. Del que sí que dubto és del fet que
aquest punt aprovat es pugui portar a terme amb l’informe existent actualment. Gràcies.
El Sr. Francisco Avilés
Gràcies, senyor alcalde. Bé, bona nit a tothom. Bàsicament, volia reiterar el que vam
comentar a la Comissió Informativa corresponent, on enteníem que després de tant de
temps treballar i, sobretot, d’havent-hi un suport majoritari dels treballadors, que fins i tot
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van sotmetre l’acord a votació amb tots els treballadors, i van obtenir un percentatge
suficientment elevat com per legitimar avui portar-ho a Ple, enteníem que havíem de
donar-hi el nostre recolzament i així hem estat. És veritat que hi ha uns reparaments o
unes indicacions per part d’intervenció, que en alguns punts, doncs, faran difícil sinó
impossible que es puguin aplicar alguns dels acords, alguns dels aspectes que preveu
aquest nou acord. En el mateix sentit que li vaig expressar a la regidora corresponent,
entenem que són correctes el reparaments com és lògic, tot i que pot haver-hi altres
criteris. El que sí que volem, perquè pugui ser executable la totalitat de l’acord, el 100%
dels punts que preveuen, el que demanem és que immediatament a l’aprovació es posi a
treballar l’Equip de Govern i si no qui correspongui d’aquí, un parell de mesos, perquè el
que acabem d’aprovar no sigui generar una expectativa a certs col·lectius dels
treballadors que després no pugui ser realitat. Perquè, lògicament, si s’ha de complir
alguna normativa i que en aquest moment, doncs, podem estar a la corda fluixa en alguns
d’aquests aspectes, el que s’ha de fer és treballar perquè realment sigui aplicable al 100
%, si no al 100 % al màxim possible i que no quedi amb un simple desig o una simple
expectativa aquest nou acord. Per tant, és un sí, és un sí a aquest acord, un sí tampoc
diria, crític, però que sí que tindrà el nostre suport, tindrà el suport d’aquest regidor
perquè es pugui portar a terme al més aviat possible i al 100 %.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, el nostre no és un no crític. No és un sí crític, però és un
no crític, perquè pensem que s’estan creant unes expectatives que segurament no es
compliran. Llavors, les coses s’estan fent malament. L’informe amb el qual comptem
d’Intervenció, que s’ha fet al respecte d’aquest acord de condicions laborals, un informe
que a més no s’esmenta quant a la proposta. A la proposta es parla de l’informe de
Recursos Rumans i no es fa menció al recurs d’Intervenció. És un informe que conclou en
set punts. Del punt 1 al punt 7 i diu, textualment, per una sèrie de motius i per no fer llarga
la sessió jo suposo que la gent interessada és coneixedora, si no els el podem facilitar, no
hi ha cap problema, posa: Pels motius exposats, són diferents motius, s’informa respecte
de l’acord, de no conformitat la proposta d’acord que es presenta a aprovació, al no
adequar-se a la legislació vigent aplicable. O sigui, l’informe d’Intervenció diu que no
s’ajusta a llei. Llavors, una cosa que s’ajusta a llei no entenem com es presenta per
aprovar, quan potser el més adient, creiem, per part nostra, seria rectificar aquells punts
que no s’ajusten per fer una aprovació correcta i ja està. Perquè això pot arribar a lloc on
hi hagi una sèrie de punts on no s’arribin a complir. Pensant que es compliran i després,
al no ser d’aplicació, no es podran complir perquè van en contra de la normativa. Llavors,
què s’està votant, doncs una falsa expectativa, és el que pensem i això passa per no fer
les coses ben fetes. Les coses ben fetes creiem que haurien estat corregir els punts
d’objecció per part d’Intervenció d’aquest Ajuntament i a partir d’aquí presentar
l’aprovació i ja està. Tan senzill o tan difícil, potser, com això. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, quan el nostre grup va conèixer el resultat del resultat de la
consulta que s’havia celebrat entre el personal de l’Ajuntament, vàrem adreçar un correu
electrònic als representats dels treballadors, manifestant la nostra satisfacció per l’acord
esmentat i felicitant el conjunt de treballadors i treballadores per aquesta fita que s’havia
aconseguit. I des d’aquell mateix moment teníem clar que la nostre posició seria un vot
favorable.
Ara bé, això no ha estat possible. Tal com ha dit el regidor que abans m’ha precedit en
l’ús de la paraula i malgrat que a la proposta d’acord que ha llegit la regidora, la part que
ha llegit però la que no ha llegit també, no hi consta que hi ha un informe de la
interventora, que és un informe desfavorable, i no sabem si això ha estat un oblit o una
omissió voluntària, aquesta decisió ens va fer qüestionar el nostre posicionament.
Desconeixem els motius que han fet que el Govern, malgrat l’informe de la interventora,
hagi mantingut aquest punt a l’ordre del dia.
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Creiem que amb aquesta decisió que han pres, han fet un flac favor al proper Govern del
consistori i també al seu alcalde o alcaldessa, ja que com va deixar ben clar, la
interventora en la comissió informativa, saben que cada vegada que s’adopti un acord en
relació a aquesta proposta que s’acaba d’aprovar que entri en contradicció amb les tesis
que la interventora manifesta en el seu informe, la interventora farà una reparació i
aquesta reparació només es podrà aixecar per Decret d’Alcaldia, amb les conseqüències
que això té.
Per això, crèiem i creiem que hagués estat una decisió més encertada que el Govern, a la
vista de les reparacions de la interventora municipal, hagués treballat conjuntament amb
els representants dels treballadors i treballadores i amb els serveis jurídics i econòmics
de la corporació, per haver aconseguit un redactat de consens que hagués solucionat els
aspectes sobre els quals hi ha discrepància.
Per això, el nostre Grup no ha donat el vot favorable, com no l’ha donat tampoc, en cap
de les ocasions, poques és veritat, en les quals al Ple s’ha presentat una proposta que
tenia un informe desfavorable de serveis jurídics o els serveis econòmics. Però, per altra
banda, tampoc volíem ser un obstacle perquè aquest acord s’aprovés, i per això la nostra
posició ha estat l’abstenció. Per si algú no sap què significa reparació, significa que cada
vegada que la Junta de Govern o el Ple de l’Ajuntament o l’alcalde o un regidor delegat
dicta un decret o una resolució respecte de la qual o Secretaria o Intervenció tenen
seriosos dubtes que compleixin la legalitat el que fan és: adopten un acord pel qual
reparen, és a dir, posen com si diguéssim el veto en aquesta resolució, i en aquest cas
concret és el tema, tan seriós que això no es pot solucionar si el regidor delegat, o qui
hagi adoptat aquest acord, en aquest cas normalment decret d’Alcaldia, no soluciona
aquest problema. Però això no significa que després no hi hagin conseqüències serioses,
com ja es va advertir en la Comissió Informativa. Creiem que la precipitació del Govern
ha estat una errada i nosaltres lamentem aquesta errada.
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres no volíem votar en contra de l’acord de condicions
laborals, a més tenint en compte quan hi ha hagut la majoria dels treballadors municipals
que li han donat suport, però no tenim més remei que votar-hi en contra, perquè, com he
dit abans, a l’expedient que s’hi acompanya hi ha l’informe d’Intervenció que fa impossible
poder-hi votar a favor. Aquest informe fa greus advertiments davant el que considera
contradiccions amb la legislació vigent. Manca d’adequació a norma, no seguiment de
procediment administratiu exigible, manca de dotació pressupostària per dur a terme allò
que es preveu. A més, estima que les observacions dels acords que va fer l’anterior
interventora, i que venia a dir que la documentació no s’ajustava a la legislació vigent, no
han estat solucionats malgrat que va ser un advertiment que ja vam fer nosaltres a la
Comissió Informativa el mes de febrer, quan es va portar per primera vegada aquest
acord a Comissió Informativa. Creiem que l’aprovació d’aquestes condicions laborals amb
l’informe citat farà del tot impossible la gestió d’aquest acord pel que fa a la seva vessant
econòmica. I, per tant, cada mes, cada vegada tindrem problemes greus per pagar la
nòmina. Entenem que per part del govern s’ha estat treballant amb imprudència, ja que
s’ha negociat amb paràmetres que no es podien posar sobre la taula i que, més d’hora
que tard, s’haurà de modificar i, per tant, l’aprovació que portem avui, el que estem
aprovant avui en aquest plenari, no es podrà portar a terme i s’haurà de modificar. Per
tant, nosaltres ja no volíem que això és pogués modificar. S’hauria d’haver modificat
abans de venir en aquesta sessió plenària, per tal de poder gestionar tot el tema de
Recursos Humans de forma normal i poder tenir el dia a dia d’aquest ajuntament, doncs,
de forma adequada.
El Sr. Llorenç Birba
Sí, el meu vot en contra ha estat per un tema de respecte a la figura de l’interventor i els
seus informes. En aquest cas, dos informes de dues interventores que crec que s’han de
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considerar i les conseqüències que ja van estar debatudes a la Comissió Informativa.
Gràcies.
La Sra. Sílvia Folch
Gràcies, senyor alcalde. Sí, en primer lloc voldria agrair, com no podia ser d’altra manera,
el vot favorable del Grup Independent del Masnou, així com dels meus companys d’Equip
de Govern que han votat a favor de l’acord de condicions. La política que s’ha dut a terme
en el Departament de Recursos Humans durant tot aquest mandat s’ha basat amb el
rigor, el treball i la responsabilitat per tirar endavant cadascuna de les propostes que hem
iniciat. Hem estat negociant amb els sindicats, nombrosos pactes hem assolit,
normalment per unanimitat, tots aquests projectes que hem tirat endavant. I a títol
d’exemple, s’han tirat endavant el Pla de formació, el protocol d’assetjament laboral, el
protocol d’agressions vers els empleats públics, el calendari anual, la jornada anual, la
regulació de permisos, la regulació de retribucions fixes amb baixes laborals, quadrant de
la policia, paga de productivitat, s’han fet els processos de funcionarització, modificacions
d’RLT, promocions internes, processos selectius de plans d’ocupació. Moltes d’aquestes
qüestions que s’han anat negociant parcialment són les que s’han incorporat en aquest
text.
És cert que la normativa que ens imposen normes supra locals, en especial LRSAL, ens
han limitat molt la capacitat negociadora, tant de l’Ajuntament com dels sindicats, i hem
hagut de fer mans i mànigues per arribar a acords, per arribar a ajuntar postures i satisfer
les pretensions de les dues parts. Avui, la normativa estatal limita molt aquesta capacitat
negociadora i, de retruc, imposa unes normes molt restrictives. Malgrat tot, els acords de
condicions s’han de regular per situacions presents i també per futures. L’acord de
condicions que avui hem aprovat incorpora la regulació de matèries que s’han anat
negociant durant tot aquest mandat. Unifica en un sol text condicions que regulen la
relació contractual que s’estableix entre l’Administració i l’empleat públic. Totes aquestes
matèries, lluny de ser regulades al marge de la normativa, s’han fet en concordança amb
les legislacions i entre les disposicions legals vigents. Hem atès cada un d’aquests
conceptes, com les indicades en l’EBEP, en l’Estatut, la llei de pressupostos generals de
l’Estat, arran del Decret de mesures urgents per garantir l’estabilitat pressupostària, el
text refós que regula la funció pública de Catalunya, la Llei de mesures i conciliació
familiar, personal i laboral, Llei de reconeixement de serveis prestats a l’administració,
entre d’altres.
El text que avui hem aprovat, s’ha avalat per l’informe de la cap de Recursos Humans i ha
estat informat certament per Intervenció i Secretaria. És cert que els informes
d’Intervenció i Secretària han manifestat objeccions que no reparaments, en algun dels
articulats, no a l’acord de condicions. Malgrat tot, entenem que sí, que s’ajusta aquest text
a les disposicions legals, tal com s’ha acreditat a l’expedient. Ha estat voluntat de l’Equip
de Govern tirar endavant aquest acord de condicions. Donada la duresa de les objeccions
o les manifestacions versades, m’agradaria afegir: Les objeccions que s’han recollit en
l’acord de condicions han estat analitzades i han estat justificades a l’informe del cap de
Recursos Humans. Malgrat que ens agradaria que les normes i disposicions fossin
ininterpretables, la realitat és que la font i la naturalesa de la llei produeix nombroses
interpretacions i, en multitud d’ocasions, contràries entre si. En aquesta ocasió, l’acord de
condicions no és una excepció. D’una mateixa disposició han sorgit interpretacions
diferents, qüestió que ha provocat un informe de no conformitat per part d’Intervenció
local.
Sense entrar a valorar cadascuna de les objeccions, sí que en voldria remarcar algunes
de significatives, com per exemple, cert és que la llei de pressupostos generals de l’Estat
estableix que no es podran fer increments retributius pel personal de les administracions
públiques; també és cert que la mateixa llei matisa quan sí que es podran fer aquests
increments, perquè no són increments perquè són adequacions retributives. Hi ha uns
casos concrets i específics en els quals sí que es pot adequar la retribució dels llocs de
treball i aquests fets s’han donat en aquests increments, no en aquests increments, sinó
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aquestes adequacions que hem proposat i hem portat en aquest acord de condicions. No
hem fet un increment de les retribució, sinó unes adequacions dels complements
inherents en el lloc de treball. No hi ha, doncs, cap increment retributiu ni fix ni periòdic.
Es requeria, alhora, com han dit els meus companys, que s’acredités que aquestes
adequacions retributives no suposarien cap increment del capítol 1 i que hi havia
suficiència pressupostària. Cert és que a posterior de l’informe d’intervenció s’ha
emplenat l’expedient i s’ha incorporat. S’ha acreditat que sí que hi havia suficiència
pressupostària, que no s’incrementava el capítol 1 ni la massa salarial. Aquests sí que
haguessin sigut motius de suspensió, però ha quedat acreditat i, per tant, el text pot tirar
endavant. M’indiquen que no hem seguit el procediment administratiu adequat. Bé,
respecte el procediment emprat a l’establiment del subfactors del complement específic,
ens adverteix l’informe d’Intervenció que hauria calgut, prèviament, fer la valoració i
després fer l’acord de condicions. L’acord de condicions anterior datava del 2004 i es va
apostar políticament per primer fer l’acord de condicions i, a posteriori, en aquesta
planificació, fer la valoració dels llocs de treball. L’actual valoració dels llocs de treball
data del 1998 i en aquesta valoració no estan recollits dins el complement específic
aquests complements de dedicació, amb la qual cosa si no els regulem es deixen de
cobrar. Deixar de cobrar significa que a partir de l’entrada en vigor d’aquest acord de
condicions, els empleats públics no podrien cobrar complements específics o els factors
com per exemple la nocturnitat, la festivitat, la turnicitat. Cert és que el complement
específic no està adequat, la valoració del 98 no incorporava aquests complements de
destinació, de dedicació i, per tant, si no ho aprovem en aquest acord de condicions,
deixarien de poder-se abonar. El Departament de Recursos Humans ha fet molta feina, a
causa de l’endarreriment dels anteriors mandats. La valoració, com deia, del 98, convenis
col·lectius del 2004. Tot plegat ha ocasionat una sobrecàrrega i la planificació de les
negociacions les hem marcat des del Departament de Recursos Humans i s’ha valorat:
primer, fer un acord de condicions i després emprendre la valoració. Volia dir, com també
sap i així ho hem manifestat, que la negociació de la valoració de llocs de treball ja s’ha
iniciat, ja està a la mesa constituïda i és el proper. Amb la qual cosa, aquesta objecció
que manifesta la Intervenció ja l’hem posada en el seu coneixement i en breu serà
solucionada. Finalment, també voldria fer menció a la paga de productivitat que ha estat
també una de les objeccions indicades en aquest acord de condicions. Aquesta paga de
productivitat s’ha incorporat en l’acord de condicions tal qual, literalment, a l’acord de Ple
del passat 18 de desembre. Allò que el 18 de desembre era correcte, avui ha causat una
objecció. Cap problema, la paga de productivitat s’abona al febrer del 2016. Tenim més
de nou mesos per endavant per ajustar el nou criteri de nova intervenció. Voldria acabar
la meva intervenció recordant l’amplitud de la votació a la qual va ser sotmès aquest
acord de condicions i, evidentment, agrair la tasca duta a terme aquests quatre anys, i
específicament en aquest acord de condicions, a la mesa general de negociació. Volia
agrair als sindicats el seu esforç, el seu treball. Les postures eren molt allunyades, però
hem sabut treballar per arribar a un acord de condicions i des d’aquí els voldria agrair la
feina.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. No serà el nostre Grup qui posi en dubte la feina feta per la
Regidoria i menys encara la tasca i la voluntat negociadora dels representants del
personal de l’Ajuntament al llarg de tot el mandat. No serem nosaltres. I és cert també, i
nosaltres no ho posem en dubte sinó que, a més a més, corroborem que el Govern
central no ho posa fàcil. Ara bé, això, en opinió del nostre Grup, no pot ser excusa per
obviar un informe de no conformitat de la Intervenció municipal. Deia la regidora que han
treballat amb rigor. Permeti que posi en dubte que en aquest tema hagin treballat amb
rigor, perquè si al llarg de les negociacions, cada vegada que s’havia d’introduir alguna
modificació, els textos haguessin passat a la Secretaria municipal i a la Intervenció
municipal, molt probablement avui no ens trobaríem en la situació que ens trobem, que
és, que s’ha aprovat una acord que molts de nosaltres pensem que, malgrat el que ens
agradaria, no serà d’aplicació. Gràcies.
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El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Primer, volia dir a la senyora regidora el següent: vostè ha fet
una intervenció rebatent l’informe d’Intervenció i jo no entraré a discutir-ho, perquè jo no
hi entenc d’aquestes coses. Jo el que veig és que aquí hi ha un expedient on hi ha un
informe de la Intervenció que és molt concloent i que diu no conformitat, no s’adequa a la
legalitat vigent aplicable. Per tant, si realment diu que això és conforme llei, doncs, calia
parlar-ho amb la interventora, calia buscar els punts en comú, calia fer les modificacions
oportunes i presentat aquest expedient amb un informe positiu d’Intervenció. Parla
d’interpretacions, miri, sap el que passa, que l’acord de condicions fa referència a la
vessant econòmica dels treballadors municipals. La vessant econòmica dels treballadors
municipals és el capítol 1 del nostre pressupost. El capítol 1 del nostre pressupost
representa pràcticament el 50 % del pressupost municipal. Si nosaltres sortim de partida
amb un informe negatiu del 50 % del pressupost municipal de la persona que està aquí,
que és un cos nacional per fiscalitzar el pressupost de l’Ajuntament, tenim un problema. I
tenim un problema greu. Sí, sí un problema greu. Diu, hi ha coses que ja les estem
solucionant. Home, doncs siguem seriosos. Solucionem-les i portem-les a aprovació aquí.
Ja sé que ara, d’aquí quatre dies, hi ha eleccions municipals i suposo que hi ha un interès
específic a presentar un acord de condicions i em sembla que, a més a més, hi ha un
interès que hi hagi alguns grups municipals que votin en contra per poder-ho vendre així.
Que potser és això el que es pretén? Però si vostè vol fer una feina seriosa, que és el que
diu que és el que ha estat fent durant aquests quatre anys, acabi-la bé. Faci les
modificacions que diu que estan en marxa i presenti’s aquí amb una acord que compleixi
la legislació vigent. Gràcies.
La Sra. Sílvia Folch
S’ha parlat sobre l’aplicació d’aquest acord de condicions. M’agradaria començar per
aquí. M’agradaria aclarir què és el que avui hem aprovat. Avui hem aprovat un text que
recull condicions de treball. Aquestes condicions no són un acte administratiu executiu en
si mateix, per tant es pot aprovar perfectament. Aquest acord de condicions no genera
automàticament cap reparament. Hi ha una fiscalització prèvia, amb una pal·lesa, amb
una sèrie d’objeccions. En el moment que s’executin aquests articles, que no han estat
objecte d’objeccions, serà el moment en què s’iniciarà la resolució del tràmit i el tràmit
està taxat, s’ha taxat per la Llei d’hisendes locals i per la Llei de racionalització de les
administracions públiques. No és la primera vegada que aquest Equip de Govern, i
entenc que tampoc els anteriors, ha aprovat o ha abonat nòmines amb reparaments. Ni
és la primera, ni és l’última, ni som el primer ajuntament ni el darrer ajuntament que està
actuant així. Aquests articles que han estat objecte de controvèrsia s’han regulat d’acord
amb disposicions legals i es fonamenten i sustenten amb informes tècnics. Senyor Gual,
jo no he donat una opinió ni he fet una interpretació, sinó que m’he remés a l’informe de
la cap de Recursos Humans.
I respecte a l’informe d’Intervenció, òbviament informa amb un criteri legal, no podia ser
d’una altra manera, però tot informe és susceptible d’un nou informe que resolgui o
contradigui aquest. I això és el que he començat dient. L’àmbit del dret és súper ampli i
de controvèrsia a les normes legals n’hi han contínuament. Per tant, vull deixar clar que
l’aprovació d’aquest acord de condicions serà d’aplicació i no genera directament cap
responsabilitat comptable en no ser una acte executiu. I, en tot cas, quan es procedeixi,
doncs, a l’abonament de la nòmina serà el moment en el qual s’iniciï, no reparament, sinó
s’iniciï el tràmit corresponent a solucionar o no amb un informe de discrepàncies.
El Sr. Pere Parés
Senyor Gual, sí, endavant.
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El Sr. Artur Gual
Molt breument. Primer, volia dir que si avui estem aprovant un acord que sabem que
quan paguem la primera nòmina tindrem una aturada, alguna cosa no hem fet bé. Això
d’entrada. I després, volia dir-li, home, els informes, doncs, hi ha informes, hi ha
interpretacions, hi ha maneres de veure, però casualment, i a més a més de forma
extraordinària, perquè difícilment pot tornar a passar que aquest mateix expedient hagi
estat valorat per dues interventores diferents d’aquest ajuntament i les dues interventores
hagin coincidit que no té conformitat. Res més.
Els punts 6, 7 i 8, sol·licitud de compatibilitat de treballadors, es tracten i voten
conjuntament.
6. Sol·licitud de compatibilitat d'un treballador
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, fa un resum
de les propostes, les quals, literalment, diuen el següent:
Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada el dia 24 de febrer de 2015 pel
senyor BBBBB, personal laboral de la plantilla de l’Ajuntament, adscrit al lloc de treball de
monitor coordinador, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l'exercici d'una
segona activitat privada per exercir les tasques d’entrenador de natació pel club Natació
el Masnou, consistent en 1 hora diària (5 hores setmanals).
Vist que l'article 1.3 de la Llei 53/1984 disposa que l'acompliment d'un lloc de treball pel
personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici de
qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència.
Vist que l'article 11.1 de la Llei 53/1984 estableix que el personal comprès en el seu àmbit
d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses
les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei
d'entitats o particulars que es relacionin directament amb els quals desenvolupi el
departament, organisme o entitat al qual l'interessat estigui adscrit a prestar els seus
serveis, precisament per evitar que tingui lloc un conflicte d’interès en l’empleat públic, si
es pogués prevaldre’s del seu lloc de treball en l'Administració, en perjudici de l’interès
públic.
Vist que realitzada la deguda ponderació, tenint en compte l’objecte de les classes
impartides pel Club Natació el Masnou, relatives a natació d’entrenament professional per
a la competició, treballant la millora de la condició física, la millora de la tècnica dels
diferents estils i la qualitat i volum del treball per millorar les marques de competició, no
s’aprecia conflicte d’interessos entre l’exposada activitat privada i l’activitat pública que
realitza el monitor municipal, l’objecte de la qual no coincideix amb el que es realitza en
l’activitat privada, atès que versa sobre classes d’ensenyament, perfeccionament o
millora de la salut mitjançant activitat física aquàtica i que, per tant, no entra en conflicte
amb l’activitat privada d’entrenador, la impartició de la qual, sempre que es realitzi
necessàriament fora de la jornada laboral de l’empleat públic, no s’aprecia que perjudiqui
l’activitat municipal exercida a la mateixa piscina municipal, sense que consegüentment
es comprometi la imparcialitat, independència i el compliment dels deures a càrrec de
l’empleat públic, en l’exercici de les seves funcions.
Vist que l’article 12.2 de la Llei 53/1984, en relació a l’article 329 i 330, del Decret
214/1990, de 30 de juliol, estableix que les activitats privades que corresponguin a llocs
de treball que requereixin la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o
superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en l'Administració, només
podrà autoritzar-se quan l'activitat pública sigui de prestació a temps parcial. La qual
cosa, a sensu contrari, vol dir que quan la jornada a l'Ajuntament és la normal a temps
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complet, només podria autoritzar-se la compatibilitat si la jornada o horari de l'activitat
privada és inferior a la meitat.
Atès que no es percep un complement específic pel factor d'incompatibilitat pel monitor
municipal que ha sol·licitat el reconeixement de la compatibilitat de l’activitat pública amb
una activitat privada, al resultar d’aplicació la llei catalana 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, malgrat
superar el complement de destí cobrat pel monitor el 30 % del seu sou base, no s’estaria
incorrent en causa d’incompatibilitat per aquest motiu.
Vist que el senyor BBBBB ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignada una
tipologia de jornada de 37,50 hores setmanals.
Vist que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, regula l’autorització del
personal inclòs en l'àmbit d'aquesta Llei per a l'exercici d'activitats privades.
Vist l’informe emès per la tècnica superior en dret de l’Àrea d’Administració i Finances,
així com els certificats emesos pel club Natació el Masnou.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Autoritzar el senyor BBBBB la compatibilitat de l’activitat privada declarada el dia
24 de febrer de 2015 per a la realització de tasques d’entrenador al club Natació el
Masnou, sempre que tingui lloc, necessàriament, fora de la seva jornada de treball com a
monitor coordinador municipal i la jornada o horari de l’activitat privada sigui inferior a la
meitat de les 37,50 hores setmanals que realitza a l’Ajuntament.
Segon. Condicionar l’autorització d’aquesta compatibilitat a l’estricte compliment de les
obligacions següents:
-

Els fitxatges horaris de la jornada laboral del treballador hauran de quedar clarament
delimitats tenint en compte que l’activitat privada es durà a terme en el mateix
complex municipal on el monitor coordinador exerceix la seva activitat pública.

-

Qualsevol canvi en l’objecte de les classes impartides pel Club Natació el Masnou
haurà de ser comunicat a aquesta corporació pel treballador, als efectes d’analitzar si
la continua sent compatible amb l’activitat pública.

7. Sol·licitud de compatibilitat d'un treballador
Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada el dia 24 de febrer de 2015 pel
senyor VVVVV, personal laboral de la plantilla de l’Ajuntament, adscrit al lloc de treball de
monitor, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l'exercici d'una segona
activitat privada per exercir les tasques d’entrenador de natació pel Club Natació el
Masnou, consistent en 1 hora diària (5 hores setmanals).
Vist que l'article 1.3 de la Llei 53/1984 disposa que l'acompliment d'un lloc de treball pel
personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici de
qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència.
Vist que l'article 11.1 de la Llei 53/1984 estableix que el personal comprès en el seu àmbit
d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses
les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei
d'entitats o particulars que es relacionin directament amb els quals desenvolupi el
departament, organisme o entitat al qual l'interessat estigui adscrit a prestar els seus
serveis, precisament per evitar que tingui lloc un conflicte d’interès en l’empleat públic, si
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es pogués prevaldre’s del seu lloc de treball en l'Administració, en perjudici de l’interès
públic.
Vist que realitzada la deguda ponderació, tenint en compte l’objecte de les classes
impartides pel Club Natació el Masnou, relatives a natació d’entrenament professional per
a la competició, treballant la millora de la condició física, la millora de la tècnica dels
diferents estils i la qualitat i volum del treball per millorar les marques de competició, no
s’aprecia conflicte d’interessos entre l’exposada activitat privada i l’activitat pública que
realitza el monitor municipal, l’objecte de la qual no coincideix amb el que es realitza en
l’activitat privada, atès que versa sobre classes d’ensenyament, perfeccionament o
millora de la salut mitjançant activitat física aquàtica i que, per tant, no entra en conflicte
amb l’activitat privada d’entrenador, la impartició de la qual, sempre que es realitzi
necessàriament fora de la jornada laboral de l’empleat públic, no s’aprecia que perjudiqui
l’activitat municipal exercida a la mateixa piscina municipal, sense que consegüentment
es comprometi la imparcialitat, independència i el compliment dels deures a càrrec de
l’empleat públic, en l’exercici de les seves funcions.
Vist que l’article 12.2 de la Llei 53/1984, en relació a l’article 329 i 330, del Decret
214/1990, de 30 de juliol, estableix que les activitats privades que corresponguin a llocs
de treball que requereixin la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o
superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en l'Administració, només
podrà autoritzar-se quan l'activitat pública sigui de prestació a temps parcial. La qual
cosa, a sensu contrari, vol dir que quan la jornada a l'Ajuntament és la normal a temps
complet, només podria autoritzar-se la compatibilitat si la jornada o horari de l'activitat
privada és inferior a la meitat.
Atès que no es percep un complement específic pel factor d'incompatibilitat pel monitor
municipal que ha sol·licitat el reconeixement de la compatibilitat de l’activitat pública amb
una activitat privada, al resultar d’aplicació la llei catalana 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, malgrat
superar el complement de destí cobrat pel monitor el 30 % del seu sou base, no s’estaria
incorrent en causa d’incompatibilitat per aquest motiu.
Vist que el senyor VVVVV ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignat una
tipologia de jornada de 37,50 hores setmanals.
Vist que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, regula l’autorització del
personal inclòs en l'àmbit d'aquesta Llei per a l'exercici d'activitats privades.
Vist l’informe emès per la tècnica superior en dret de l’Àrea d’Administració i Finances,
així com els certificats emesos pel club Natació el Masnou.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Autoritzar el senyor VVVVV la compatibilitat de l’activitat privada declarada el dia
24 de febrer de 2015 per a la realització de tasques d’entrenador al club Natació el
Masnou, sempre que tingui lloc, necessàriament, fora de la seva jornada de treball com a
monitor coordinador municipal i la jornada o horari de l’activitat privada sigui inferior a la
meitat de les 37,50 hores setmanals que realitza a l’Ajuntament.
Segon. Condicionar l’autorització d’aquesta compatibilitat a l’estricte compliment de les
obligacions següents:
-

Els fitxatges horaris de la jornada laboral del treballador hauran de quedar clarament
delimitats tenint en compte que l’activitat privada es durà a terme en el mateix
complex municipal on el monitor coordinador exerceix la seva activitat pública.
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Qualsevol canvi en l’objecte de les classes impartides pel Club Natació el Masnou
haurà de ser comunicat a aquesta corporació pel treballador, als efectes d’analitzar si
la continua sent compatible amb l’activitat pública.

8. Sol·licitud de compatibilitat d'una treballadora
Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada el dia 24 de febrer de 2015 per la
senyora NNNNN, personal laboral de la plantilla de l’Ajuntament, adscrit al lloc de treball
de monitor coordinador, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l'exercici d'una
segona activitat privada per exercir les tasques d’entrenador de natació pel club Natació
el Masnou, consistent en 1 hora diària (5 hores setmanals).
Vist que l'article 1.3 de la Llei 53/1984 disposa que l'acompliment d'un lloc de treball pel
personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici de
qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència.
Vist que l'article 11.1 de la Llei 53/1984 estableix que el personal comprès en el seu àmbit
d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses
les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei
d'entitats o particulars que es relacionin directament amb els quals desenvolupi el
departament, organisme o entitat al qual l'interessat estigui adscrit a prestar els seus
serveis, precisament per evitar que tingui lloc un conflicte d’interès en l’empleat públic, si
es pogués prevaldre’s del seu lloc de treball en l'Administració, en perjudici de l’interès
públic.
Vist que realitzada la deguda ponderació, tenint en compte l’objecte de les classes
impartides pel Club Natació el Masnou, relatives a natació d’entrenament professional per
a la competició, treballant la millora de la condició física, la millora de la tècnica dels
diferents estils i la qualitat i volum del treball per millorar les marques de competició, no
s’aprecia conflicte d’interessos entre l’exposada activitat privada i l’activitat pública que
realitza el monitor municipal, l’objecte de la qual no coincideix amb el que es realitza en
l’activitat privada, atès que versa sobre classes d’ensenyament, perfeccionament o
millora de la salut mitjançant activitat física aquàtica i que, per tant, no entra en conflicte
amb l’activitat privada d’entrenador, la impartició de la qual, sempre que es realitzi
necessàriament fora de la jornada laboral de l’empleat públic, no s’aprecia que perjudiqui
l’activitat municipal exercida a la mateixa piscina municipal, sense que consegüentment
es comprometi la imparcialitat, independència i el compliment dels deures a càrrec de
l’empleat públic, en l’exercici de les seves funcions.
Vist que l’article 12.2 de la Llei 53/1984, en relació a l’article 329 i 330, del Decret
214/1990, de 30 de juliol, estableix que les activitats privades que corresponguin a llocs
de treball que requereixin la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o
superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en l'Administració, només
podrà autoritzar-se quan l'activitat pública sigui de prestació a temps parcial. La qual
cosa, a sensu contrari, vol dir que quan la jornada a l'Ajuntament és la normal a temps
complet, només podria autoritzar-se la compatibilitat si la jornada o horari de l'activitat
privada és inferior a la meitat.
Atès que no es percep un complement específic pel factor d'incompatibilitat pel monitor
municipal que ha sol·licitat el reconeixement de la compatibilitat de l’activitat pública amb
una activitat privada, al resultar d’aplicació la llei catalana 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, malgrat
superar el complement de destí cobrat pel monitor el 30 % del seu sou base, no s’estaria
incorrent en causa d’incompatibilitat per aquest motiu.
Vist que la senyora VVVVV ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignada una
tipologia de jornada de 37,50 hores setmanals.
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Vist que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, regula l’autorització del
personal inclòs en l'àmbit d'aquesta Llei per a l'exercici d'activitats privades.
Vist l’informe emès per la tècnica superior en dret de l’Àrea d’Administració i Finances,
així com els certificats emesos pel club Natació el Masnou.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Autoritzar la senyora VVVVV la compatibilitat de l’activitat privada declarada el
dia 24 de febrer de 2015 per a la realització de tasques d’entrenador al club Natació el
Masnou, sempre que tingui lloc, necessàriament, fora de la seva jornada de treball com a
monitor coordinador municipal i la jornada o horari de l’activitat privada sigui inferior a la
meitat de les 37,50 hores setmanals que realitza a l’Ajuntament.
Segon. Condicionar l’autorització d’aquesta compatibilitat a l’estricte compliment de les
obligacions següents:
- Els fitxatges horaris de la jornada laboral del treballador hauran de quedar clarament
delimitats tenint en compte que l’activitat privada es durà a terme en el mateix complex
municipal on el monitor coordinador exerceix la seva activitat pública.
- Qualsevol canvi en l’objecte de les classes impartides pel Club Natació el Masnou
haurà de ser comunicat a aquesta corporació pel treballador, als efectes d’analitzar si
la continua sent compatible amb l’activitat pública.
Resultat dels punts 6, 7 i 8: Aprovat per unanimitat simple, per 20 vots a favor.
Votació: Els grups municipals de CiU (7 regidors), ERC-AM (3 regidors), PSC-PM (3
regidors), ICV-EUiA (3 regidors), PP (2 regidors), GIM (1 regidor) i la regidora no adscrita,
hi voten a favor.
9. Aprovació inicial del Reglament del servei municipal de biblioteca pública
El senyor Jaume Oliveras Maristany, regidor delegat de Cultura, llegeix la proposta
següent:
Vist l’informe del cap de l’Àrea de Comunitat i Persones de data 20 de juny de 2014 de
necessitat del Reglament del servei municipal de biblioteca pública.
Vist el decret d’Alcaldia d’inici d’expedient de formació de l’esmentat reglament de data 7
de juliol de 2014.
Vist l’avantprojecte de l’esmentat reglament elaborat per la directora de la Biblioteca
Pública Joan Coromines de data gener de 2015.
Vista l’acta de la reunió de la Comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte de
l’esmentat reglament, de data 6 de febrer de 2015, en la qual s’indiquen un seguit de
modificacions i esmenes introduïdes en l’esmentat avantprojecte.
Vist l’avantprojecte de reglament resultant, que forma part de l’expedient.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment, el Reglament del servei municipal de biblioteca pública, amb
el text que consta en document annex.
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Segon. Sotmetre el text de l’acord i el projecte de reglament a informació pública durant
el termini de 30 dies naturals, mitjançant edictes a publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i al web municipal. El termini esmentat començarà a comptar des de
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
Tercer. Disposar que, en el cas que no s’hi formuli cap al·legació, reclamació o
suggeriment durant el termini d’informació pública, el reglament que s’aprovi inicialment
es consideri aprovat definitivament a tots els efectes sense necessitat de cap tràmit
posterior.
El Sr. Jaume Oliveras
Només volia afegir, si us sembla, que el reglament parteix d’un reglament model que
impulsa la Diputació de Barcelona en el conjunt de la Xarxa de Biblioteques de la
demarcació de Barcelona, que regula l’accés a la biblioteca, les condicions d’ús, els drets
i deures dels usuaris, el carnet d’usuari, el servei de préstec, altres serveis com el servei
d’accés a Internet, el foment de la lectura i la formació, la cessió i també la regulació dels
espais i el fons documental.
El Sr. Pere Parés
Gràcies senyor Oliveras. Senyor Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, en la Comissió Informativa, el nostre Grup va plantejar la possibilitat que s’afegís com
un dret més dels usuaris la possibilitat de fer suggeriments o demandes quant a
l’adquisició del material, i el regidor va dir que ho estudiarien.
El Sr. Jaume Oliveras
Entenc que, de fet, ja és una pràctica, que ja s’utilitza, però que quedaria recollit en
l’article 4.3 d’aquest reglament sobre els drets a les persones usuàries. Entenem que en
aquest article s’inclouria aquesta petició de suggeriment de llibres i altres elements de la
biblioteca.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple, per 20 vots a favor.
Votació: Els grups municipals de CiU (7 regidors), ERC-AM (3 regidors), PSC-PM (3
regidors), ICV-EUiA (3 regidors), PP (2 regidors), GIM (1 regidor) i la regidora no adscrita,
hi voten a favor.
10. Aprovació, creació i composició de la comissió política de seguiment, del II Pla
municipal de prevenció de drogodependències 2015-2019
El senyor Ferran Flo Torrell, regidor delegat de Salut Pública, llegeix la proposta següent:
Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que regula
les competències de les corporacions locals, així com la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de
prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència,
estableixen que les entitats municipals disposen d’un marc competencial en el
desenvolupament d’estratègies preventives en l’àmbit de les drogodependències.
Atès que el consum de drogues representa un dels problemes més destacats des del
punt de vista social i de la salut, i que constitueix un fenomen multicausal i
multidimensional perquè les seves conseqüències es manifesten tant en la vessant física
com en la psicològica i en la social.
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Ateses les recomanacions de l’OMS sobre educació i promoció de la salut, que atorguen
molta importància a les iniciatives locals en aquest camp.
Atès que el Pla nacional sobre drogues del Ministeri de Sanitat, Serveis Social i Igualtat
aconsella que els ajuntaments promoguin plans locals de prevenció de
drogodependències.
Atès que per afavorir el desenvolupament de dinàmiques preventives, l’Administració
local pot, en conseqüència, desenvolupar plans locals de prevenció de
drogodependències, amb la implicació de les diferents àrees municipals que tenen com a
objectiu fonamental promoure la qualitat de vida de la població.
Atès que el marc simbòlic, formal i estructural en què s’articulen els programes específics
és el que coneixem com a Pla local de prevenció de drogodependències, que és un
instrument que han d’impulsar els ajuntaments amb l’objectiu de donar resposta a la
necessitat de comptar amb un marc orientador i regulador de les activitats i d’un treball.
Atès que el tractament del fenomen de les drogodependències ha de comprendre
mesures en els àmbits de la salut, els serveis socials, l’educació, l’oci i la seguretat
ciutadana, entre altres, i ha de formular accions de prevenció, tractament i reinserció
social, a fi de facilitar una integració dels recursos existents que eviti la duplicitat de
serveis i intervencions.
Atès que el contingut del Pla Local de Prevenció de Drogodependències s’ha de plasmar
en un document escrit que els òrgans de govern local subscriuran com un reflex de la
seva voluntat política en el marc de les competències que les lleis atribueixen a les
administracions locals.
Atès que l’elaboració del primer Pla Local de Prevenció de Drogodependències va ser
aprovada el 22 de desembre de 2009 pel Ple de l’Ajuntament, i posteriorment, en sessió
plenària de data 19 de maig de 2011 es va aprovar el Pla Municipal de Prevenció de
Drogodependències 2010-2014.
Atès que el Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències 2010-2014 s’ha
implementat i se n’ha realitzat una revisió on s’avaluen les accions realitzades, la situació
actual en relació amb el consum de drogues legals i il·legals i les seves conseqüències,
així com les necessitats i recursos existents.
Atès que, tenint en compte la revisió del Pla Municipal de Prevenció de
Drogodependències 2010-2014, la Comissió Tècnica, juntament amb els agents
comunitaris que han participat, ha elaborat un segon pla adaptat a la situació actual, per
donar continuïtat a la prevenció de les drogodependències al municipi.
Atès que per iniciar el II Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències 2015-2019
del Masnou és prioritari que s’aprovi, que es constitueixi primer la comissió política i que
s’aprovi pel Ple de l’Ajuntament el compromís de donar-hi suport polític, tècnic i econòmic
per un període de cinc anys (2015-2019) i, un cop aprovat pel Ple municipal es podrà
començar a treballar des del punt de vista tècnic amb la constitució de la comissió tècnica
corresponent.
Vist el document II Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències 2015-2019, que
inclou la revisió de l’anterior pla municipal.
Vist l’informe de la tècnica de Salut Pública de data 20 de març de 2015, de justificació de
l’aprovació d’un nou Pla de prevenció de drogodependències.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
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Primer. Aprovar el II Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències 2015-2019.
Segon. Aprovar la creació i composició de la comissió política de seguiment del II Pla
Municipal de Prevenció de Drogodependències 2015-2019, amb la composició dels
membres de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones, actuant com a president/a
el o la regidor/a de Salut Pública, com a vicepresident/a el o la regidor/a de Benestar
Social i com a secretari/a el o la tècnic/a de Salut Pública.
El règim jurídic de funcionament serà el que estableix la Llei 30/1992 per als òrgans
col·legiats amb les especificacions següents:
1. La convocatòria de les sessions les efectuarà el/la president/a, o el/la
vicepresident/a per delegació.
2. Les reunions ordinàries en sessió plenària se celebraran com a mínim un cop
l’any.
Tercer. Establir que les funcions d’aquesta comissió política són les següents:
-

Aprovar la creació i composició de la comissió tècnica i del grup motor.
Aprovar el Pla d’acció anual, segons la proposta de la Comissió Tècnica.
Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions que es duguin a terme.
Aportar propostes de projectes per treballar a la Comissió Tècnica.

Quart. Aprovar el compromís de l’Ajuntament del Masnou de donar suport polític, tècnic i
econòmic al II Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències 2015-2019.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple, per 20 vots a favor.
Votació: Els grups municipals de CiU (7 regidors), ERC-AM (3 regidors), PSC-PM (3
regidors), ICV-EUiA (3 regidors), PP (2 regidors), GIM (1 regidor) i la regidora no adscrita,
hi voten a favor.
11. Modificació del Pla de Distribució d'Usos i Serveis de Temporada de les Platges
i del Mar Territorial i la sol·licitud de les autoritzacions corresponents del nostre
terme municipal per al període comprès entre l'any 2012 i el 2016
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat de Manteniment i Serveis, llegeix la
proposta següent:
El Reial decret 1471/1989, d’1 de desembre, pel que s’aprova el Reglament general per
al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, estableix
l’obligatorietat per part dels ajuntaments de sol·licitar l’autorització per a l’explotació dels
serveis de temporada en cas que aquests vulguin explotar-los. Aquesta sol·licitud es fa a
través del Pla de Distribució d’Usos i Serveis de Temporada de les Platges.
L’apartat B.1 del Reial decret 1404/2007 de traspàs de funcions i serveis en matèria
d’ordenació i gestió del litoral a la Generalitat de Catalunya estableix com a funció de la
Generalitat de Catalunya la gestió i atorgament de les autoritzacions i usos de temporada
a les platges i del mar territorial. L’ens de la Generalitat de Catalunya encarregat
d’aquesta tasca és el Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat.
El ple municipal en sessió de 19 de gener de 2012 va aprovar, entre d’altres, el Pla de
Distribució d’Usos i Serveis de Temporada de les Platges i del Mar Territorial i la
sol·licitud de les autoritzacions corresponents del nostre terme municipal per al període
comprès entre l’any 2012 i el 2016. Aquest pla es va modificar per Decret de data 8 de
febrer de 2012 i ratificar en el Ple de 16 de febrer de 2012.
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El 9 de desembre de 2014, l’Ajuntament del Masnou presenta la sol·licitud d’autorització
d’ocupació del domini públic maritimoterrestre i, en el seu cas, de la zona de servitud de
protecció per a l’any 2015, corresponent a la distribució esmentada de serveis de
temporada.
El 3 de març de 2015, el Servei de Costes va emetre la Proposta de resolució favorable
per autoritzar l’ocupació per a la temporada 2015 de la zona de domini públic
maritimoterrestre i de la zona de servitud de protecció del terme municipal del Masnou.
Actualment, cal modificar alguns aspectes del Pla de Distribució d’Usos i Serveis, que
serien vigents des del moment que la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes els
aprovés fins a la temporada d’estiu 2016.
Vistos els informes del tècnic de Medi Ambient de data 10 d’abril de 2015.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar la modificació del Pla de Distribució d’Usos i Serveis de Temporada de
les Platges i del Mar Territorial i la sol·licitud de les autoritzacions corresponents del
nostre terme municipal per al període comprès entre l’any 2012 i el 2016, en els aspectes
següents:
1. Instal·lació d’un canal de natació: instal·lació d’un canal d’aigües obertes per fer
natació, des de l’alçada del c/ Pere Jordi Bassegoda i Muné, fins al municipi de
Montgat (aproximadament 485 metres.). El canal es col·locarà paral·lel a la limitació
de la zona de bany (per la part interior), amb una amplada de 100 metres. Per
delimitar la part del canal més propera a la sorra es posarà una boia grossa (60 cm
ø) cada 100 metres. El canal connectarà amb el del municipi de Montgat.
2. Ampliació de passeres: ampliació de dues passeres de formigó. Es tracta de la
passera davant la plaça de la Llibertat, a tocar del Club Nàutic, i de la passera
situada a l’alçada de c/ dels Capitans Comellas. S’ampliaran 30 i 50 metres
respectivament, en direcció al mar. L’objectiu de la proposta és facilitar l’accés a la
platja a les persones amb mobilitat reduïda.
3. Instal·lació de megafonia: instal·lació d’un sistema de megafonia sense fils al llarg
d’ambdues platges. L’equip constarà d’una estació base i sis estacions receptores,
amb els seus components essencials, tant elèctrics com de comunicacions. La
instal·lació de les estacions receptores es portarà a terme en pals d’il·luminació i de
les banderes ja instal·lats a la platja. L’objectiu és millorar la gestió de la qualitat de
les aigües de bany, integrat amb els serveis de vigilància i socorrisme.
Segon. Notificar el present acord a la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Publicar el present acord al BOP, d’acord amb el qual estableix el punt 5 de
l’article 59 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; així com a l’e-Tauler.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple, per 20 vots a favor.
Votació: Els grups municipals de CiU (7 regidors), ERC-AM (3 regidors), PSC-PM (3
regidors), ICV-EUiA (3 regidors), PP (2 regidors), GIM (1 regidor) i la regidora no adscrita,
hi voten a favor.
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12. Donar compte del Decret d'aprovació del marc pressupostari 2015-2017
Donar compte del Decret d’aprovació del marc pressupostari 2015-2017, d’acord amb el
que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
El Ple en resta assabentat.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, gràcies senyor alcalde. A la Comissió Informativa ja vaig fer una demanda semblant a
la que faré ara, i és perquè l’acte de fe que fem en donar-nos per assabentats del
contingut del decret tingui una mica més de consistència i justificació aniria bé que hi
hagués un informe que acompanyés aquestes previsions, perquè encara que siguin
previsions que s’han de fer, com mana la Llei, no estaria de més que els informes
justifiquessin que són les previsions que no s’aparten gaire del que pot ser la realitat en
els propers anys. Gràcies.
El Sr. Llorenç Birba
És que no es poden fer d’una altra manera. Es fa una projecció amb la previsió
d’ingressos, evidentment, en condicions ceteris paribus i les despeses també
estabilitzades. No es pot fer d’altra manera, una altra cosa és la decisió de fer els
pressupostos polítics aquí i tramitar-los, però no es pot fer d’altra manera. Ni es poden fer
suposicions irreals.
13. Modificació de l'apartat 29.5 de les Bases d'execució del pressupost de
subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió directa exercici
2015, per tal d'adequar la relació de subvencions nominatives, de gent gran i
ensenyament, als crèdits pressupostaris aprovats
La Sra. Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada d’Ensenyament, llegeix la
proposta següent:
Vist l’informe tècnic incorporat a l’expedient, en el qual es proposa que es presenta al Ple
la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’execució del pressupost de subvencions
nominatives de gent gran i ensenyament, a atorgar pel procediment de concessió directa
per aquest exercici de 2015, per tal d’adequar la relació als crèdits pressupostaris
realment aprovats en sessió plenària extraordinària del dia 11 de desembre de 2014.
Vist l’informe número 24/2015 de la interventora general.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment, la modificació de l’import inicial de la següent relació de
subvencions nominatives i atorgades pel procediment de concessió directa, en sessió
plenària extraordinària de data 11 de desembre de 2014, en aplicació de l’article 22.2.a
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i de l’article 11 de
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou següents:

24

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000004

Import
Concepte
inicial
Activitats, funcionament i 8.380,00 €
reutilització llibres de text
IES Maremar
Activitats, funcionament i 8.380,00 €
reutilització llibres de text
Escola Lluís Millet
Activitats, funcionament i 8.380,00 €
reutilització llibres de text
Escola Ocata
Activitats, funcionament i 5.590,00 €
reutilització llibres de text
Escola Marinada
Activitats, funcionament i 5.590,00 €
reutilització llibres de text
Escola Ferrer i Guàrdia
Activitats, funcionament i 5.590,00 €
reutilització llibres de text
Escola Rosa Sensat
Activitats, funcionament i 5.590,00 €
reutilització llibres de text
Escola Sagrada Família
Reutilització llibres de text
1.000,00 €
Escolàpies El Masnou
Reutilització llibres de text
1.500,00 €
Casal Gent Gran Can Malet Suport a activitats del casal 5.407,00 €
Esplai de la Gent Gran Suport a activitats del casal 4.162,00 €
d'Ocata
Esplai d'Avis de Can Mandri Suport a activitats del casal 4.681,00 €
Beneficiari
IES Mediterrània

22 d’abril de 2015

Import
rectificat
8.955,00 €
8.955,00 €
8.955,00 €
6.190,00 €
6.190,00 €
6.190,00 €
6.190,00 €
1.500,00 €
1.875,00 €
6.791,95 €
5.879,99 €
5.228,06 €

Els corresponents convenis s’hauran d’aprovar per l’òrgan competent.
La justificació d’aquestes subvencions es farà d’acord amb el que s’estableix a l’article 20
de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, conforme al que es
disposa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al seu
Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Segon. Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP, al tauler d'anuncis i a
la web municipal de la corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels
interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El senyor Ernest Suñé pregunta si els regidors que es troben en una situació de
vinculació o interès personal en aquest tema poden votar.
El Sr. Pere Parés
Llavors, això implica que el dia que se’n voti alguna d’urbanisme no pot votar ningú. Un
pla general, per exemple, no. Però jo entenc que vol dir vinculació patrimonial?
El Secretari general
Sí, va en la línia d’un altre informe que ja vam fer en el sentit que, atès que aquest ingrés
de diners no s’efectua a la butxaca directa del regidor sinó que va directament a una
entitat i per a uns fins socials, considerem que no és un supòsit en què hi hagi una
incompatibilitat.
El Sr. Pere Parés
Senyor Màxim Fàbregas.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup va presentar una esmena a la Comissió
Informativa demanant que es retirés de l’acord la part que feia referència als centres
d’ensenyament i es deixés únicament la part que feia referència als casals de la gent
gran.
Perdó, no és una proposta, vaig dir textualment que era una esmena que presentàvem,
per tant aquesta esmena se suposa que a l’acta de la Comissió Informativa que no hem
vist, haurà de constar. A més a més, hi ha testimonis. Exacte i, a més a més, es va votar.
El president sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA
Resultat: Es produeix un empat i es fa una segona votació, per 10 vots a favor i 10 vots
en contra.
Votació: Els grups municipals de CiU (7 regidors) i ERC-AM (3 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals del PSC-PM (3 regidors), ICV-EUiA (3 regidors), PP (2 regidors),
GIM (1 regidor) i la regidora no adscrita, hi voten en contra.
Resultat: En segona votació amb el vot de qualitat de la presidència queda rebutjada
l’esmena presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA, per 11 vots a favor i 10 vots en
contra.
Votació: Els grups municipals de CiU (7 regidors) i ERC-AM (3 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals del PSC-PM (3 regidors), ICV-EUiA (3 regidors), PP (2 regidors),
GIM (1 regidor) i la regidora no adscrita, hi voten en contra.
Se sotmet a votació la proposta presentada per l’Equip de Govern (CiU i ERC-AM).
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 13 vots a favor, 4 vots en contra i 3 vots
d’abstenció.
Votació: Els grups municipals de CiU (7 regidors), ERC-AM (3 regidors) i PSC-PM (3
regidors) hi voten a favor. Els grups municipals d'ICV-EUiA (3 regidors) i la regidora no
adscrita hi voten en contra. Els grups municipals del PP (2 regidors) i GIM (1 regidor)
s'abstenen.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Primer volia manifestar que ens semblava que la proposta que havia fet el
Màxim, evidentment en forma d’esmena i que va ser votada fins i tot a la Comissió
Informativa, semblava una bona idea. Si bé no ha prosperat, com ja s’ha vist. I, per tant,
el que no volíem tampoc és posar pals a les rodes, però no facilitava el nostre vot que es
pogués aprovar avui la modificació de subvencions tant la gent gran com ensenyament, i
per això el vot abstencionista. És cert que del que es va explicar a la Comissió
Informativa, tot i que la regidora no hi va poder assistir, però del que es va parlar allà,
sembla que el programa de rotació de llibres de text es podria fer d’una manera millor. Tot
i que les explicacions que ens ha donat la regidora durant aquests dies sembla que ja
s’està fent de la millor manera possible, conciliant, doncs, els esforços amb els beneficis i
que és una mica la demanda de tots els usuaris dels centres i de la mateixa regidoria.
D’aquí que, si bé en un principi volíem o haguéssim votat per votar en contra, finalment
hem optat per l’abstenció.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, l’esmena que ha presentat el nostre Grup i el rebuig de la
qual ha motivat el nostre vot en contra tenia un motiu fonamental. I és la proposta que ha
presentat el Govern i que s’ha aprovat. Al nostre entendre, vulnera el contingut del
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pressupost municipal de l’any 2015, que hem de recordar que va ser aprovat per
unanimitat. I diem que el vulnera perquè agrupa dues partides que no tenen res a veure.
Una és la de convenis i, a més a més, el títol és, jo crec que és consistent, “convenis amb
centres educatius de titularitat pública”, i ho diu clarament “convenis”, i l’altra és la partida
de reutilització de llibres de text.
A la primera es destinen 40.000 € i a la segona es destinen 15.000 €. I he de recordar
que aquesta segona, en el pressupost inicial que va presentar el Govern Municipal, no hi
era i que va aparèixer justament a petició de l’oposició de l’Ajuntament.
Aquesta primera partida de 40.000 €, que parla de convenis, està destinada, com ho ha
estat sempre, des que es va crear, a subvencionar els centres d’ensenyament perquè
puguin fer front a les seves activitats i també a les despeses, algunes d’elles. Ja que la
contribució que fa el Departament d’Ensenyament no és que sigui gaire generosa. En els
darrers anys, aquestes subvencions s’han inclòs al pressupost municipal com a
subvencions nominatives condicionades a conveni.
La segona és una partida que es va crear en l’anterior mandat i que està destinada a
subvencionar aquells centres, no tenen pas perquè ser tots, que participin del projecte de
Reutilització llibres de text i material didàctic, que consisteix ―per si el públic no ho sap―
en què els centres escolars i les AMPA que vulguin participar dissenyin un projecte
d’aprofitament–reutilització de llibres de text que s’utilitzen al centre per, tal com recullen
les bases fins l’any passat, “fomentar l'ús racional dels recursos, educar per a la
conservació i reutilització del material, i garantir a les famílies un estalvi econòmic
important en els llibres de text i material curricular i de continguts digitals, a partir de la
participació de les famílies, l'alumnat i el professorat dels centres educatius“. Això és el
que diuen les bases i això és el que fonamentava el projecte.
Com és fàcil d’entendre, el contingut del projecte prima aquelles comunitats educatives
que més s’hi impliquen, bé perquè aconsegueixen que participin major nombre
d’alumnes, o bé perquè s’utilitzen un major nombre de llibres de text. I, per tant,
contribueixen en major mesura a l’estalvi econòmic de les famílies.
Doncs bé, amb la seva proposta, el Govern vulnera l’esperit d’aquest projecte, ja que el
que fa és repartir els diners del projecte entre els centres amb el mateix criteri que
s’atorguen les subvencions de les quals abans parlàvem, les que s’atorguen per conveni.
És a dir, donar la subvenció únicament en funció del nombre de línies que té el centre. I
això entenem que és una vulneració del projecte de reutilització de llibres de text i que,
fins i tot, es pot estar incorrent en alguna contradicció que analitzarem des del punt de
vista jurídic. Si el nostre Grup, i suposo que la resta dels grups de l’oposició, haguéssim
estat conscients que la utilització d’aquesta partida pel Govern seria tant barroera, molt
probablement no haguéssim presentat aquesta proposta i haguéssim dit: “no, no que els
convenis amb els centres educatius i titularitat pública en lloc de tenir 40.000 € que en
tinguin 55.000 €”; però no era aquest l’esperit i, per això, nosaltres hi hem votat en contra.
Ah, perdó. M’he deixat d’agrair les dues votacions que s’han fet. Primer, en el suport a la
nostra esmena i, segon, entenc també la votació en sentit diferent que s’ha produït a
l’hora de votar la proposta del Govern. Gràcies.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo, primer, una mica volia criticar la manca de cintura del
Govern, de no haver acceptat la proposta d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa, que hagués donat, de ben segur, altres majories a la votació. Jo crec
que no hagués estat de més.
El nostre sí ha estat un sí crític. Sí, perquè és evident que tenim la satisfacció de
participar en la millora de la dotació tant de casals d’avis com d’escoles del municipi,
gràcies, no ho podem oblidar, a les esmenes que tots els grups de l’oposició vam
presentar i que el Govern va votar en contra; tot i que després, doncs, va votar a favor del
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pressupost. Per tant, estem satisfets que això permeti que tant casals d’avis com escoles
tinguin major dotació pressupostària. Ara, és clar, jo recullo l’explicació que ha fet el
senyor Màxim, i és que s’ha fet un repartiment lineal d’uns diners que van destinats a
premiar la reutilització de llibres de text. Això què implica, home, implica que es miri a
tothom d’igual forma. Creiem que això no és just. I aquí hi ha un problema i és que al
tractar-se d’uns diners que tenen una destinació concreta, el Govern haurà de vetllar
perquè aquestes escoles realment i efectivament utilitzin aquests diners per a la
reutilització de llibres de text, amb el risc que poden córrer si no se’ls adverteix que els
diners que utilitzen per a altres temes hagin d’haver de retornar-los. Aquest és el meu
criteri que, com molt bé he dit abans, cadascú té el seu criteri. Vostès tenen els seus, jo
tinc el meu. En tot cas, satisfacció per haver aconseguit que el treball que es va fer des
de l’oposició hagi permès avui al Govern, doncs, dotar de més diners tant casals d’avis
com escoles. Espero que ara, si tenen la possibilitat de fer un El Masnou Viu, igual que
van criticar algunes accions, doncs ara ho avalin i diguin com de satisfets estan per
aquesta feina. Moltes gràcies.
La Sra. Noemí Condeminas
Gràcies, bona nit. Bé, primer volia agrair el vot favorable del Partit Socialista de Catalunya
i el de tots. I vull explicar, perquè també la gent entengui perquè nosaltres ens hem
mantingut també en aquesta proposta. La necessitat de fer una modificació a les bases
d’execució del pressupost és motivada perquè, com deia el senyor Suñé, es van aprovar
unes esmenes al pressupost que, evidentment, no tenien efecte o en compte l’efecte de
la subvencions nominatives. No és tot estrictament d’una voluntat de Govern, sinó de la
necessitat de fer bé les coses o arreglar-les, i així és com ho interpretàvem. No entenc,
quan s’assenyala que intentem obviar el programa de reutilització de llibres de text. A la
proposta del pressupost del Govern en cap moment es va parlar que no es faria el
programa REMA o com li vulguem dir, però, per fer-ho abreviat ara. Ben al contrari, el que
es proposava era una canvi en el sistema de la concessió dels ajuts, que passa de ser de
subvenció de concurrència competitiva a subvenció directa. A tal efecte, el crèdit dedicat
a aquest projecte es va sumar al crèdit destinat als convenis. El que es va interpretar de
l’esmena de l’oposició aprovada era que es volia segregar novament el crèdit dedicat al
programa de reutilització de llibres, per deixar-ho en una partida pròpia. Almenys aquesta
era la informació disponible en la documentació que es va portar en relació amb les
esmenes, però en cap cas consta cap explicació qualitativa al respecte. I és per això que
hem volgut iniciar una altra fórmula. Que no dic que sigui millor o pitjor, simplement és la
nostra i crec que també estem en el nostre dret de poder gestionar el pressupost en la
línia política que ens agrada fer a cadascú. El motiu de la proposta de canvi en aquest
sistema de concessió és doble. Per nosaltres, és la lògica i la pràctica. La lògica perquè
el sistema de concurrència competitiva té sentit quan hi ha un crèdit a repartir entre un
nombre indeterminat, a priori, de sol·licituds de subvenció que cal valorar amb la
possibilitat que alguna en quedi exclosa i que la distribució dels fons es derivi de
l’esmentada valoració de les sol·licituds. Des de l’equip tècnic es va considerar que, atès
que el nombre de sol·licitants possible és conegut a priori, hi ha les escoles que hi ha o
els casals que hi ha, el programa està definit amb criteris comuns, també a priori, i creiem
que no té cap sentit valorar una sol·licitud, sinó valorar l’execució pròpia del programa de
reutilització de llibres. A cada centre, a posteriori, és més lògic distribuir el fons
equitativament entre els centres que participen en el programa de reutilització de llibres,
que no són tots, tenint en compte quines han estat darrerament les subvencions, que no
pas fer-los competir inútilment per un fons que ja està inicialment assignat de facto. És
més, cal donar l’oportunitat a tots d’aconseguir el màxim, és a dir, perquè no poden optar
tots a l’excel·lència. Dic optar, que no vull dir que tots hi arribin, ni molt menys.
Abans he dit la lògica i també he dit la pràctica, doncs en la pràctica direm que el
procediment de concurrència competitiva obliga a una burocratització del procediment
que entenem inútil, ja que obliga els centres a formular una sol·licitud per escrit, temps i
esforç, i l’equip tècnic a valorar-la, el mateix. Sabent d’entrada quins seran els resultats
de l’adjudicació inicial. Per altra banda, cal remarcar que no és pretensió de l’equip tècnic
ni de la Regidoria ni de la regidora modificar els criteris de funcionament del programa de
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reutilització de llibres. És a dir, el que es proposa és canviar el mètode de concessió de la
subvenció inicial, però no els criteris de funcionament inicial de reutilització de llibres. Així
doncs, si bé l’import inicial seria fix d’acord amb un conveni, l’import definitiu de cada
subvenció es derivarà de la justificació que es faci de cada programa executat a cada
centre, resultant que pot ser finalment variable. És a dir, si no aconsegueixen la màxima
puntuació, no aconseguiran al màxim el qual podrien optar. La idea era que els convenis
amb cada centre recollissin els criteris de justificació de cada subvenció per determinarne l’import final de la subvenció, que podria arribar fins al 100 % de l’import inicial. I
aquests criteris no diferenciarien substancialment dels que es recullen en les bases
específiques de convocatòria dels anys anteriors, perquè, si bé hem fet un estudi, hem
anat enrere. S’ha de recordar que els criteris de justificació de les subvencions són els
mateixos i s’atorguen per un sistema com per un altre. En resum, evitar burocràcia. Jo
entenc que hi haurà discrepàncies, però aquesta era la nostra línia i l’hem volgut
defensar. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Si fos la persona que va intervenir ahir en el Congrés dels Diputats diria, això és la repera
patatera. Realment he al·lucinat escoltant les explicacions de la regidora d’Ensenyament i
suposo que se les creu, jo no me les crec en absolut. Si l’argument fonamental de la
decisió del Govern ha estat evitar burocràcia, senyors i senyores, no pensin, com deia
l’altre dia en Coscubiela, que no ens llepem els dits, que sabem de què estem parlant. I a
més a més, aquest servidor ho sap més bé encara, perquè ha revisat els expedients dels
darrers tres anys, i ha pogut comprovar que en alguns dels casos les subvencions s’han
atorgat sense que es complissin les condicions del programa de reutilització de llibres de
text. I a mi em sembla que, bàsicament el que pretén el Govern és estalviar-se aquesta
dificultat. És molt fàcil vendre la idea. Per què heu de competir entre vosaltres?
Perdoneu, no es competeix amb ningú. El que es fa és una aposta seriosa o no seriosa
per un projecte que te’l creus o que no te’l creus i, en funció de la resposta, tens la
recompensa, però no estàs competint amb ningú. Per tant, no utilitzem arguments que
són res més que fal·làcies. Diu que, de fet, la subvenció ja se sap quina és, de facto.
Senyora regidora, vostè no s’ha mirat els seus números, els seus números. Perquè si
vostè s’hagués mirat els seus números comprovaria que per exemple l’any 2013, vostè
era regidora, dues escoles públiques d’una línia van tenir diferent assignació, una
diferència de 300 i escaig euros, perquè això és un 30 % de diferència. Per alguna raó
seria? No estaria donada la subvenció de facto. I dos instituts de secundària van estar en
una situació exactament igual. Per què? Doncs perquè per decisió de la comunitat
educativa o de les famílies la implicació d’uns i altres era absolutament diferent. Per tant,
senyora regidora, no ens vulgui fer combregar amb rodes de molí. I menys a nosaltres.
Expliqui les coses pel seu nom. Han intentat, primer, treure’s responsabilitats, després
malmetre el projecte i això justificar-ho dient que el que no volen és burocràcia. No volen
burocràcia i el que volen és regalar els diners perquè sí. Doncs això no és el projecte de
reutilització de llibres, perdoni. Per favor, no, perdoni, és el que és.
La Sra. Noemí Condeminas
Miri, jo poca cosa li diré. Vostè està donant per fet que els convenis no es justifiquen i
això em sembla greu. Perquè els convenis es justifiquen, i si no es justifiquen no és
donen. Això d’entrada. Vostè es pensa que té la veritat absoluta. Jo ja he dit d’entrada i
molt respectuosament que no sé si era la millor opció, simplement era la nostra opció. I
crec que tenim dret a tenir la nostra. En cap cas es posa en risc el programa de
reutilització de llibres de text. Estem parlant de la repartició de diners. Vostè ho veu d’una
manera, jo ho veig d’una altra. Ho sento molt senyor Màxim, vostè em diu que és una
fal·làcia. Jo li podria dir el mateix i no li ho dic. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
En cap cas he dit que els convenis no es respectin. El que he dit és que el programa no
s’ha respectat. Perquè si el programa estableix a les bases que s’ha de crear una
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comissió en cada centre que participa, que s’ha de presentar una memòria, que s’ha de
presentar un estudi inicial i un estudi final, i això no es fa, i en canvi la subvenció es
concedeix, és que el programa no s’ha respectat. Simple i planament, res més.
14. Aprovació i reconeixement extrajudicial de factures sense contractació i
factures sense suficient consignació pressupostària exercicis anteriors.
El senyor Llorenç Birba Fonts, regidor delegat d’Hisenda, fa un resum de la proposta, la
qual, literalment, diu el següent:
Vist que el 15 de novembre de 2014 va finalitzar el contracte per a la prestació del servei
de retirada de vehicles de la via pública, adjudicat al Sr. PPPPP, Gruas Conreria amb NIF
46511497T.
Vist que s’estan tramitant els plecs de condicions per a la nova adjudicació de l’esmentat
servei de retirada de vehicles de la via pública, i que el responsable del departament ha
conformat la factura.
Vist que l’administrador concursal de l’empresa Mes que Lleure SL ens ha reclamat
l’import de la factura per les activitats dirigides a la gent gran durant el mes de març de
2013 per import de 1.149,01 €.
Vist que el tècnic d’esports ha emès un informe de necessitat de realització del pagament
de l’esmentada factura, ja que l’ampliació de la cobertura de servei durant tot el mes de
març de 2013 i la contractació del servei d’activitats dirigides per a persones adultes i
gent gran es va realitzar, que s’ha conformat la factura i que s’ha comprovat que no es va
pagar.
Vist que en compliment del que senyala el conveni signat el 30/03/2012 l’empresa
SOREA va procedir al cobrament de la taxa de clavegueram dins dels rebuts emesos pel
servei de subministrament domiciliari d’aigua potable al nostre terme municipal del
Masnou, i que resta pendent d’abonar el 4 % de l’import total liquidat i que fa referència a
totes les despeses en execució del servei del tercer trimestre de 2014, i que ascendeix a
2.608,77 € (21 % IVA inclòs).
Vist que a 31 de desembre de 2014 no existeix consignació a la vinculació per abonar
l’import abans esmentat.
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 2015.
Vist l’informe d’Intervenció amb número 26/2015 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 quitació i espera.
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer.- APROVAR la relació de factures extrajudicials d’exercicis anteriors per un import
total de 5.669,58 € i a les aplicacions pressupostàries següents:

PL

ES

FI

APLICACIÓ
DENOMINACIÓ
13300 22704 Servei de Grua

34111

Contractes
22799 serveis esportius

93201

Despeses
22699 diverses

TERCER
XXXXX
VVVVV

IMPORT
1.911,80

B64192370
MÉS QUE LLEURE S.L.

1.149,01

A08146367
SOREA
TOTAL
DESPESES
EXERCICIS ANTERIORS

2.608,77
5.669,58

Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 11 vots a favor i 9 vots d’abstenció.
Votació: Els grups municipals de CiU (7 regidors), ERC-AM (3 regidors) i GIM (1 regidor)
hi voten a favor. Els grups municipals del PSC-PM (3 regidors), ICV-EUiA (3 regidors), PP
(2 regidors) i la regidora no adscrita s'abstenen.
15. Aprovació de l'expedient de modificació de pressupost 5/2015, per crèdit
extraordinari
El senyor Llorenç Birba Fonts, regidor delegat d’Hisenda, fa un resum de la proposta, la
qual, literalment, diu el següent:
Vista la petició del Departament de Serveis Socials per tal que s’aprovi una modificació
de crèdit número 5/2015 per crèdit extraordinari, per poder dotar de consignació
pressupostària, per fer front al ajuts municipals als usuaris/àries del transport adaptat per
assistir als Serveis de Teràpia Ocupacional de la Fundació Maresme.
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a
terme expedients de modificació de pressupost per crèdit extraordinari amb baixa d’altres
partides.
Vist l’informe de la Intervenció número 27/2015.
Vist que l’art. 52.2 f) i 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de
la modificació del pressupost per crèdit extraordinari és competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
PRIMER. Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2015 per crèdit
extraordinari número 5/2015, dins el Pressupost, el qual, per capítols, és el següent
CRÈDIT EXTRAORDINARI NÚM. 6/2013
CAPÍTOL 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
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Les anteriors despeses es financen a partir de la següent font de finançament:
CAPÍTOL 2 DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS

- 1€

SEGON. Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis
de la corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest
acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el
termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 19 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació: Els grups municipals de CiU (7 regidors), ERC-AM (3 regidors), PSC-PM (3
regidors), ICV-EUiA (3 regidors), PP (2 regidors) i GIM (1 regidor) hi voten a favor. La
regidora no adscrita s'absté.
El Sr. Pere Parés
Ara incorporarem un punt extraordinari d’urgència en l’ordre del dia, que és incorporar
l’acord de la resolució del tribunal de contractació pública, que té a veure amb
l’adjudicació que es va fer el mes de febrer del contracte programa de recollida
d’escombraries i neteja viària.
Relació d’assumptes que es proposen passar a la sessió del Ple del dia 22 d’abril
de 2015 fora de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència
El president sotmet a votació la urgència de la proposta.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple, per 20 vots a favor.
Votació: Els grups municipals de CiU (7 regidors), ERC-AM (3 regidors), PSC-PM (3
regidors), ICV-EUiA (3 regidors), PP (2 regidors), GIM (1 regidor) i la regidora no adscrita,
hi voten a favor.
Execució de la resolució 67/2015, de 13 d'abril de 2015, del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, relativa al recurs especial en matèria de contractació
interposat contra l'acord d'adjudicació del contracte de serveis de recollida de
residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou de
data 19 de febrer de 2015
El Sr. Jordi Matas Claramunt, regidor delegat de Manteniment, llegeix la proposta
següent.
Amb data 17 de juliol de 2014, el Ple de la corporació va aprovar l’expedient i el plec de
clàusules administratives i de condicions tècniques particulars per a l’adjudicació del
contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del
terme municipal del Masnou.
La licitació es va es va anunciar al perfil de contractant de la pàgina web de l’Ajuntament
del Masnou en data 25 de juliol de 2014, al Diari Oficial de la Unió Europea en data 26 de
juliol de 2014 i al Butlletí Oficial de l’Estat en data 28 de juliol de 2014.
En aquest procediment es van presentar sis licitadors:
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Fomento de Construcciones y Contratas, SA
Corporación CLD, Servicios urbanos de tratamiento de residuos SL
Recolte, Servicios y Medioambiente SAU
Cespa, Compañia Española de Servicios Públicos Auxiliares SA
Innovia Coptalia SAU
GBI Serveis, SAU

D’acord amb l’acta de la reunió de la Mesa de Contractació amb data 26 de gener de
2015, per a la valoració de la puntuació de les ofertes econòmiques i resta de criteris
quantificables automàticament, per a la classificació de les ofertes i per efectuar la
proposta d’adjudicació, la Mesa de Contractació proposa ―d’acord amb els informes de
valoració, de dates 15 i 20 de gener de 2015, respectivament, incorporats com a annex a
les actes de les respectives Meses― adjudicatari del contracte a Fomento de
Construcciones y Contratas SA, segons la puntuació següent:
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
CORPORACIÓN CLD, SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO
DE RESIDUOS SL
RECOLTE SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE SAU
CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES, S.A.
INNOVIA – COPTALIA SAU
GBI SERVEIS, SAU

177,21
164,67
160,51
152,34
147,24
132,62

Amb data 19 de febrer de 2015 l’Ajuntament Ple va adjudicar aquest contracte a favor de
l’empresa Fomento de Construcciones i Contratas SA, previ compliment per part
d’aquesta empresa del requeriment de l’article 151.2 del TRLCSP.
L’acord d’adjudicació es va notificar als guanyadors i es va publicar al perfil de contractant
amb data 27 de febrer de 2015.
Amb registre d’entrada de data 13 de març de 2015 es presenta a l’Ajuntament, per part
de l’empresa licitadora Corporación CLD, Servicios urbanos de tratamiento de residuos
SL, anunci previ d’interposició de recurs especial en matèria de contractació.
Amb data 16 de març de 2015 té entrada en aquest Ajuntament, a través d’EACAT,
comunicació del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic mitjançant el qual se’ns
dóna trasllat del recurs especial en matèria de contractació interposat per Corporación
CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL contra l’acord del Ple de
l’Ajuntament del Masnou, de data 19 de febrer de 2015, per a l’adjudicació del contracte
de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme
municipal del Masnou i sol·licitant l’expedient i documentació complementària.
En data 17 d’abril de 2015 es notifica a aquest Ajuntament la resolució acordada pel
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya per la qual
s’estima el recurs interposat per Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de
Residuos SL contra l’acord d’adjudicació.
D’acord amb els fonaments de dret de la resolució esmentada: “(...) en tant que l’oferta de
FCC no s’adequa a la llei del contracte –PCAP i PPT― quant a la inclusió de la proposta
d’imatge corporativa, cal resoldre en el sentit de retrotraure les actuacions al moment de
la valoració d’aquestes ofertes per tal que la Mesa de Contractació, guiada pels principis
anteriorment exposats, exclogui FCC per no complir amb aquest requisit establert en els
PPT(...)“
Atès que la resolució esmentada és directament executiva, d’acord amb el que disposa
l’article 49 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre), sense perjudici que es pugui interposar recurs contenciós
administratiu.
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Donar compliment a la Resolució núm. 67/2015, de 13 d’abril de 2015, del
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic referent al recurs especial en matèria de
contractació interposat contra l’acord d’adjudicació del contracte de serveis de recollida
de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou de
data 19 de febrer de 2015; d’acord amb el que disposa l’article 49.2 del TRLCSP, i en
conseqüència:
1) Deixar sense efecte l’acord Ple de data 19 de febrer de 2015, mitjançant el qual
s’adjudica el contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig
marítim i platges del terme municipal del Masnou a l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas SA.
2) Que, en virtut de l’anterior, es procedeixi a la devolució de la garantia definitiva
dipositada per Fomento de Construcciones y Contratas SA per import de
333.442,28 €, mitjançant aval bancari.
3) Retrotraure les actuacions del procediment de contractació al moment de la
valoració de les ofertes per tal que la Mesa de Contractació exclogui Fomento de
Construcciones y Contratas, SA per no complir amb el requisit de la clàusula 9a
del plec de prescripcions tècniques particulars, relatiu a la imatge corporativa dels
serveis.
Segon. Notificar el present acord als licitadors presentats.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 19 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació: Els grups municipals de CiU (7 regidors), ERC-AM (3 regidors), PSC-PM (3
regidors), ICV-EUiA (3 regidors), PP (2 regidors) i GIM (1 regidor) hi voten a favor. La
regidora no adscrita s'absté.
El Sr. F. Xavier Serra
Sí, en tot cas aquesta és una d’aquelles votacions estranyes, en les quals no votes allò
que vols, sinó allò que estàs obligat a votar. És a dir, tens una resolució judicial i pots
votar en contra, tenir majoria en aquest plenari, llavors el jutge corresponent ―en aquest
cas el tribunal corresponent― t’obligarà a fer complir el que ell ha decidit. Per tant, no
sabem massa perquè serveixen aquesta mena de votacions. En tot cas, sí que volíem
intervenir per una altra cosa, per la situació creada pel fet que es pot produir en aquest
cas una guerra entre empreses licitadores. De fet, és l’inici del que s’està veient,
empreses que cal recordar que són gegantines i que tenen nombrosos advocats a sou i
que tenen tot el temps del món i diners i recursos per poder anar fent recursos i més
recursos fins a no se sap quan. De fet, hi ha algun ajuntament que sembla que té pendent
alguna concessió des de fa dos o tres anys.., una concessió d’aquestes per aquestes
guerres judicials entre aquestes grans empreses. Que a més no s’acaba aquí, perquè
oberta la caixa, el primer estarà fora de la concessió, el segon tindrà la concessió,
veurem el tercer què fa. És clar, hi ha un tercer que ara té la possibilitat de fer ell mateix
un nou recurs, una nova demanda i continuar embolicant la troca d’aquest element. És
lamentable, en tot cas, que un element per nosaltres tan important i d’interès públic que
es tingui tan poc en compte en totes aquestes qüestions. Bé, perquè a qui perjudica
realment és primer a l’Administració pública, evidentment, però també i en la mateixa
quantitat a la ciutadania. Pensem que la concessió ha perdut, d’entrada ja, aquell que
tenia el millor projecte valorat pels tècnics i el projecte millor econòmicament. Per tant, els
ciutadans i ciutadanes d’aquest poble pagaran més i a més tindran un servei que és pitjor
que el que havia guanyat la concessió. És evident que la normativa actual fa quasi
impossible la nacionalització d’aquest tipus de projectes, però, evidentment, ens
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agradaria poder nacionalitzar aquests tipus de projectes i que no haguéssim de dependre
d’aquestes monstres que es dediquen més aviat a guardar els seus interessos i no a tenir
en compte l’interès públic.
16. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Només volia donar una resposta a l’Ernest Suñé que, en el
darrer Ple, malgrat que no tenim l’acta, crec recordar que va demanar el nombre de
convocatòries que s’havien fet de la Comissió de Mobilitat, i diré que són divuit. I va
demanar les actes, aquí les porto i les hi lliuro. De tota manera, que sàpiga que el ROM
preveu un mecanisme perquè els regidors puguin demanar la documentació i no hàgim
d’esperar en un plenari. Les actes de les divuit reunions més o menys, podríem dir que
ens hem reunit un cop al trimestre aproximadament, en aquest mandat. També volia
comentar que hi ha prevista una reunió abans que acabi aquest mandat, que seria una
dinovena i última reunió de la Comissió de Mobilitat.
A les 21.50 hores, s’incorpora a la sessió la senyora Núria Fusellas Gaspà.
17. Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bé, tinc tres qüestions. Una és sobre el Mercat Municipal, que
l’altre dia vam visitar el Mercat i, bé, ens van comentar els comerciants que hi ha les
obres de condicionament de l’aire, que ja estan en marxa, però estaven queixosos perquè
mentre es fan les obres, que també tenien dubtes de quan temps trigarien, vam parlar
amb tres o quatre persones i no en tenien gaire coneixement. Estaven una mica
queixosos perquè sembla que el sistema de ventilació provisional, o això que s’ha posat
mentre duren les obres, no està beneficiant el Mercat. Pregunto si no hi ha una opció
millor, dins de l’economia que ens puguem permetre, per millorar el que és l’aire
condicionat al Mercat i més en aquests dies en què han començat a pujar les
temperatures. És la primera pregunta.
La segona seria respecte a la plaça dels Països Catalans. També vam recollir alguns
suggeriments d’usuaris, i vam ser testimonis a les graderies que hi ha de ciment, hi ha un
moment, que costa a vegades de diferenciar, on s’acaba la graderia, un nen amb bicicleta
va caure per allà, ho vam veure. Llavors, ens han comentat que passa sovint. Demano si
podrien revisar-ho, bé per posar alguna senyalització senzilla que permeti amb unes
ratlles visualitzar els límits de la graderia o bé posar algunes petites tanques intermitents,
perquè sembla que no és la primera vegada.
I després, en tercer lloc, volia comentar un fet. Hem rebut, crec que tots els grups
municipals, vam rebre una informació d’ESQUIMA conforme estan passant-ho bastant
malament atès que no reben les subvencions compromeses per la Generalitat de
Catalunya. Volia preguntar si des d’aquest consistori han fet alguna cosa o tenen mitjans
per fer alguna cosa i, si és així, que ens ho expliquin o bé que convoquin una reunió, si és
necessari, o si ja han fet alguna cosa en marxa, doncs, que ens expliquin quines
actuacions s’han dut a terme. De fet, va ser, penso, una informació ja una mica
desesperada que ens van enviar a tots quan van arribar en aquest punt. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Sí, sí aquesta, si vols, ja te la contesto ara. El que hem fet ha estat, doncs, a part de
parlar amb ESQUIMA i concertar una entrevista per més enllà de l’1 de maig. Sabem que,
gràcies a Déu, aquestes partides, que en aquest cas són 30.000 € estan comptabilitzades
i ja estan sota el control de la Generalitat i s’està esperant finançament per quan els
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arribi. Aquesta informació ells també la saben i, per tant,, estem a l’espera que puguin
passar per Tresoreria al més aviat millor. Interessar-nos en quin lloc estan. Seguirem
insistint a veure si tenim l’oportunitat que la Generalitat els pugui pagar aquestes
despeses al més aviat millor, això sí que ho hem fet.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots i totes. Jo només tenia un parell de preguntes. La
primera era que hem estat assabentats que fa cosa d’un mes, el dia 23 del mes anterior,
va haver-hi un desnonament aquí al Masnou. Era per saber si l’Equip de Govern en tenia
coneixement? Si de llavors ençà se n’ha produït algun més? I com s’ha activat el protocol
per a aquests casos que tenim aprovats? Això per una banda.
I, d’altra banda, m’agradaria fer, potser no és un suggeriment sinó una reflexió col·lectiva,
ens hem assabentat per les xarxes socials que hi ha hagut dues persones que s’ha trobat
sense llar i que estan dormint a la platja. Bé, des d’aquesta tarda ja no, perquè es veu
que algú els ha donat refugi en una casa particular. Sabem que aquestes persones han
estat ateses per l’Ajuntament i sabem que la solució no va estar a l’alçada de les
circumstàncies. Sense entrar a jutjar la professionalitat de ningú i tenint present el resultat
―i és que ha estat la gent del Masnou qui ha donat una solució a aquestes persones― a
mi m’agradaria fer un mea culpa col·lectiu. No és veritat? Bé, doncs demano que
m’expliquin quin ha estat el protocol que ha fet servir l’Ajuntament; però, en tot cas, volia
posar una mica en evidència que tenim un parc d’habitatge públic protegit que sabem
com funciona, que hem aprovat un Pla d’emergència social per a aquests casos
justament, que tenim dues ONG generalistes en aquest poble amb recursos propis i
delegats per l’Ajuntament i que no hem estat capaços de donar una solució a una situació
molt concreta. Perdona?
El Sr. Pere Parés
Ho saps pel Facebook? És a dir, no és veritat tot el que sembla. No et creguis, no t’ho
creguis tot, tot. Et donarem una resposta.
La Sra. Elena Crespo
No, no, no només pel Facebook, jo m’he interessat per aquestes persones i m’han
explicat el seu cas; per tant, l’únic que vull dir és que fem una reflexió col·lectiva de com
solucionem les coses i ja està.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, li he passat còpia al senyor secretari no llegiré totes les preguntes. Abans volia
demanar a la senyora Condeminas que si la meva intervenció anterior l’ha ofès en algun
aspecte, li demano disculpes. Sóc una persona vehement i a vegades em costa controlarme, però el que sempre tinc clar és que la intervenció és sempre una intervenció política,
encertada o no, però en cap cas una intervenció personal. Ho dic perquè ara vinc per tu i
faig dos preguntes.
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor
Màxim Fàbregas només llegeix les números 1, 3, 4, 6, 8 i 9 .
1. En resposta a la meva demanda del passat mes de febrer, relacionada amb la partida
que, a proposta del nostre grup i per un import de 20.000 €, incorpora el pressupost de
2015 per atorgar subvencions per al pagament de despeses d’escolarització i menjador a
les famílies que escolaritzen els seus infants a les dues escoles bressol municipals, la
regidora d’Ensenyament va respondre que la Regidoria de Benestar Social ja preveu en
el seu pressupost actuacions destinades a finançar parcialment les despeses de
menjador de les llars d’infants municipals i que, cada any, l’Ajuntament ha aprovat unes
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bases i ha convocat el procediment per regular la concessió d’ajuts individuals a les
famílies usuàries d’aquest servei.
Després de recordar a la regidora d’Ensenyament que la partida de la qual li parlava fa
dos mesos és una partida d’Ensenyament i que té com a finalitat atorgar subvencions per
al pagament de despeses, no només de menjador sinó també d’escolarització, a les
famílies usuàries del servei d’escola bressol municipal, li faig les següents preguntes:
a) Quan a la seva resposta vostè parla de les llars d’infants municipals es refereix a totes
o només a les escoles bressol públiques? b) Significa la seva resposta que, atès que la
Regidoria de Benestar Social ja concedeix alguns ajuts al pagament del menjador, vostè,
com a regidora d’Ensenyament, no pensa fer cap convocatòria específica amb la finalitat
de la qual jo li parlo? Sigui quina sigui la resposta a aquesta segona pregunta, reitero al
Govern les demandes que vaig fer fa dos mesos i, per tant, li demano que informi les
famílies de Sol Solet i La Barqueta de l’existència d’aquesta partida, que elabori una
proposta de bases per a l’atorgament d’aquests ajuts i que intenti consensuar-ne el
contingut amb la resta del consistori.
2. En relació amb aquest mateix tema, pregunto, ara a la regidora de Benestar Social,
quines han estat les convocatòries que, des de l’any 2011, ha realitzat la seva regidoria
per atorgar ajuts destinats a finançar parcialment les despeses d’escolarització de les
famílies usuàries del servei d’escoles bressol municipal, quines han estat les bases
d’aquestes convocatòries, quantes famílies s’han presentat a cadascuna, quants ajuts i
per quins imports unitaris s’han concedit en cada una de les convocatòries realitzades.
3. El mes de febrer vaig realitzar un seguit de preguntes a la senyora Condeminas en
relació amb els ajuts concedits pels Serveis Socials de l’Ajuntament els anys 2013 i 2014.
En la seva resposta, la senyora Condeminas m’informa que les respostes a totes les
meves preguntes estan recollides al document Observatori social del Masnou, que es va
enviar a tots els membres del Consell Municipal de Benestar Social on el meu grup
municipal té representació.
Crec que aquesta resposta és només una estratègia per amagar el fracàs de la
convocatòria dels ajuts per al pagament de l’IBI que va motivar la meva pregunta inicial i
vull recordar a la senyora Condeminas la seva obligació de respondre les preguntes que
se li adrecin des de l’oposició i, per tant, la seva obligació de facilitar-me la informació que
li vaig demanar fa dos mesos.
Així doncs, li reitero i amplio les meves preguntes de fa dos mesos: Sra. Condeminas,
quants usuaris/es van tenir els Serveis Socials del Masnou els anys 2011, 2012, 2013 i
2014? Quants d’aquests van rebre ajuts per al pagament de llibres i material escolar, per
al pagament del menjador, per al pagament del lloguer del seu habitatge, per fer front a
necessitats bàsiques, per alimentació i per a la resta de conceptes amb els quals
treballen els Serveis Socials del Masnou? I, de tots aquests, quants vivien en habitatges
pels quals pagaven l’IBI?
I, pel que fa als més de 48.000 € que no es van destinar a atorgar ajuts per al pagament
de l l’IBI a les famílies més necessitades del Masnou li faig la següent pregunta: Amb
aquests 48.000 €: a) quantes beques complementàries de menjador es van concedir i per
quins imports unitaris? b) Quants ajuts per al pagament dels arranjaments d’habitatges
per a la gent gran es van sol·licitar i quants es van concedir i per quins imports unitaris?
4. En resposta a la pregunta que, en relació amb el Pla Director del Clavegueram, vaig
efectuar el passat mes de febrer, el regidor senyor Eduard Garcia em respon que, vist
que l’import de les inversions que comportava era de 2,6 milions d’euros i, atès que, en la
presentació del Pla d’Accessibilitat que es va fer als grups de l’oposició, aquests van
posar de manifest la problemàtica que podria suposar la seva aprovació (atès que preveia
actuacions per un import de 16,6 milions d’euros), el Govern va decidir no aprovar el Pla
Director del Clavegueram.
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La primera pregunta que faig al senyor Eduard Garcia és per quina raó, i tal com es va fer
amb el Pla d’Accessibilitat, el Govern de CiU i ERC no va fer una presentació del Pla
Director del Clavegueram a l’oposició i el va mantenir amagat en un calaix fins que el
nostre grup no s’hi ha interessat?
En la seva resposta, el senyor Eduard García diu també que el document redactat per la
Diputació s’ha utilitzat per efectuar actuacions sobre la xarxa de clavegueram del
municipi. La meva pregunta és: Quines són les actuacions que, sobre la xarxa de
clavegueram del nostre municipi, s’han fet en els darrers 4 anys? Quins han estat els
imports de cadascuna? Quines han estat les empreses que han realitzat aquestes
actuacions i quines de les actuacions realitzades estaven incloses al Pla Director del
clavegueram?
5. També al mes de febrer vaig preguntar al Govern quants habitatges hi havia
desocupats actualment, en quines de les promocions estaven situats, quantes persones,
de les que van participar al sorteig del 30 de juliol de 2012, estaven a la llista d’espera i
com es distribuïen per poblacions d’origen.
En la seva resposta, el senyor Eduard Garcia només contesta la primera de les preguntes
i em diu que, en el mes d’octubre de 2014, hi havia 6 habitatges desocupats i que han
consultat novament l’Agència d’Habitatge de Catalunya sobre les qüestions que jo
plantejava en la meva pregunta.
Demano al Govern que respongui la resta de preguntes que han quedat sense respondre
i, atès que ho considero necessari per a les polítiques locals d’habitatge, demano al
Govern un informe que incorpori una relació exhaustiva de tots els canvis en les
ocupacions dels habitatges que s’han produït en cadascuna de les promocions
d’habitatge protegit del Masnou construïdes en el període 2003-2011 en la qual consti la
data en la qual va quedar buit l’habitatge i la data en la qual va tornar a ser ocupat.
6. En relació amb aquest mateix tema pregunto al Govern si té coneixement que, per part
de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, s’hagin produïts requeriments a persones
residents en els habitatges de les tres promocions de protecció pública en relació amb
impagaments del lloguer?
Si aquests requeriments s’han produït voldríem conèixer-ne la quantitat, distribuïts per
promocions, i quines han estat les actuacions del Govern municipal respecte d’això. I,
finalment, preguntem al Govern si té coneixement que s’hagin produït desnonaments en
alguna de les tres promocions esmentades.
7. En relació amb el SOCNUM, l’informe i l’annex elaborats per la Diputació de Barcelona
recullen que, segons el projecte, l'activitat per a la qual es va demanar llicència era la de
"centro de reunión para el esparcimiento y distracción de personas preferentemente de la
llamada tercera edad", però que la realitat és que al centre, a més de l'activitat de bar, es
duen a terme altres activitats com karaoke, concerts, activitats de restauració i també
classes de pintura, música, sardanes, balls de saló, ioga i festes infantils amb jocs,
cançons, màgia etc. L’informe afirma, taxativament, que “...la llicència atorgada ho és
per a un establiment on es duen a terme activitats de tipus lúdic com ara, jocs de
cartes, billar, dòmino... pròpies dels establiments que a Catalunya es coneixen com a
"casino" i que, a més, disposa de bar. Per tant, no es pot considerar que la llicència
empari activitats de tipus musical: karaoke, ball, etc. i tampoc l'activitat de restaurant”.
L’informe diu també que: “la llicència atorgada l'any 1983 permet dur a terme les
activitats de bar i les activitats de caràcter social que no impliquen ambientació musical.
Com a activitats complementàries es poden dur a terme activitats amb música de fons
ambiental, de ball i altres actuacions en directe.
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Aquestes actuacions en directe s'hauran de comunicar a l'Ajuntament d'acord amb el que
preveu l'article 124.e) del Reglament.
I afegeix que, per dur a terme les activitats de karaoke i concerts o espectacles no
inclosos a la llicència, el titular de l'establiment té diverses opcions:


Si les activitats es volen fer de manera habitual s'hauria de tramitar una nova
llicència que les inclogués.



Si aquestes només es duen a terme esporàdicament se’n podria sol·licitar la
realització com a activitats extraordinàries d'acord amb el que estableixen els
articles 108 i següents del REPAR. Cal tenir en compte, però, que la
competència per tramitar i atorgar aquestes llicències és de la Generalitat en el
cas de municipis de menys de 50.000 habitants i de l'Ajuntament quan es
duguin a terme amb motiu de festes i revetlles populars com ara Sant Joan,
Carnestoltes, la Festa Major, etc.

Pel que fa a les activitats de classes de pintura, música, sardanes, ioga i festes
infantils, l’informe conclou que no estan cobertes per la llicència atorgada l'any 1983.
Afirma que es poden considerar com a activitats innòcues o no classificades, que, com
a tals, cal presentar una comunicació prèvia a l'Ajuntament amb la documentació
prevista a l'annex IV de l’ordenança municipal reguladora d'activitats subjectes al
règim de comunicació, i acaba constatant que han de complir la legislació de sorolls i
que l'Ajuntament pot i ha d’obligar l'activitat a complir els límits d'immissió previstos a
la Llei 16/2002, de 28 de juny. Tant l’informe con l’annex recullen altres conclusions i
fan un seguit de recomanacions al Govern municipal. La meva pregunta és: Quines
d’aquestes recomanacions han estat executades pel Govern municipal des que va tenir
coneixement de l’informe (desembre de 2014) i de l’annex (febrer de 2015)?
8. També, en relació amb el SOCNUM hem tingut coneixement que s’intenta traspassar
el “Bar Casinet Masnou” i que, en l’anunci del traspàs, s’esmenta que es traspassa
bar/cafeteria com si aquesta fos l’activitat principal, així com una relació de maquinària i
una referència a les activitats que s’hi desenvolupen. Creiem necessari demanar al
Govern que contacti amb la Junta Directiva del SOCNUM per traslladar-los el contingut
de l’informe i l’annex elaborats per la Diputació de Barcelona a fi d’evitar que possibles
interessats puguin resultar afectats per una publicitat que no s’ajusta a la realitat.
9. He rebut una queixa d’un veí del Masnou per l’estat d’abandonament en què es troba
la marquesina de l’autobús situada a la cruïlla del c/ Navarra amb Amadeu I. Com es pot
veure a la fotografies, la marquesina està totalment inhabilitada, des de fa més d’un mes i
mig amb les corresponents molèsties per a les persones usuàries del servei que, ni
poden seure ni poden resguardar-s’hi en cas de pluja. Pregunto al Govern quines són les
raons que han motivat aquesta inhabilitació? Quines són les raons que fan que, hores
d’ara, la marquesina encara es mantingui inutilitzada? I demanem al Govern que actuï
amb la màxima diligència i solucioni el problema al més aviat possible.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Doncs jo, la veritat és que no volia intervenir avui, però
l’amabilitat del senyor Quim Fàbregas, m’hi obliga. Volia agrair-li el lliurament de les
actes, dir-li que sí, que ja coneixem que hi ha altres sistemes per demanar informació,
com pot veure funciona. En tot cas, volia recordar-li que hi ha altres sistemes també per
enviar la documentació. Ho hagués pogut fer a través de correu electrònic, que a més a
més de ser molt més àgil, m’hagués estalviat portar el pes aquest i, a sobre doncs, és
més ecològic i més sostenible, que aquí no sé si hi haurà mig arbre o quatre branques,
però vaja, més que res, agrair-li, agrair-li el detall. Gràcies
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La Sra. Noemí Condeminas
Sí, a veure. Senyora Crespo, és clar, vostè ha començat dient que se n’ha assabentat pel
Facebook o per les xarxes socials i veig, per la seva intervenció, que els ha donat tota la
credibilitat del món. Dient que posa en evidència la mala gestió o el mal funcionament, sí,
sí, no ha dit això?
La Sra. Elena Crespo
Jo he dit que me n’he assabentat pel Facebook, però que després m’he interessat pel cas
i he pogut parlar amb les persones afectades, això és el que jo volia dir si no m’he
expressat bé.
La Sra. Noemí Condeminas
Val, dit això, jo pregunto, i no va en mala intenció, eh. Jo ahir vaig parlar amb el senyor
Màxim Fàbregas, ahir o abans d’ahir crec recordar, al migdia, i vaig donar tota la
informació sobre aquest cas. Informació molt sensible i molt delicada, motiu pel qual és
molt difícil treure’l aquí i no és el lloc on donaré explicacions. Perquè estem parlant de
dades personals. Sense vulnerar el dret a la intimitat d’aquestes persones, i crec que no
el vulnero avui mateix, se’ls ha ofert tres tipus d’ajuda, que han rebutjat; per tant, si
després volen ens quedem al final, li explico tota la història i la hi documento perquè
vostè, com a regidora, té tot el dret del món a veure-la i a veure qui és víctima i qui no ho
és, val. El que a mi em sap molt greu és que es pugui qüestionar la feina dels Serveis
Socials només amb una versió dels fets.
La Sra. Elena Crespo
Jo he deixat clar, senyora Condeminas, jo he deixat clar que no qüestionava la
professionalitat de ningú i el meu prec anava en la línia de dir que era reflexió col·lectiva.
o em sento partícip, com a part d’aquest Ajuntament, si no hem donat la resposta
adequada. Hi havia dues persones al carrer dormint, ja està. Simplement, això i he deixat
molt clar que no qüestionava la professionalitat de ningú.
La Sra. Noemí Condeminas
Però vostè dóna per fet que no s’ha donat la resposta adequada i jo li estic dient, s’ha
donat una resposta que ha estat rebutjada i, si vol, després li explicaré el perquè ha estat
rebutjada, probablement, al meu entendre. Vull dir que és un tema prou delicat, la meva
resposta fins i tot, no he entrat a les xarxes socials i ho podria haver fet probablement, i
no és plat de bon gust, avui mateix ho comentaven amb el senyor Ernest Suñé, que va
ser un dels primers a interessar-se pel tema. Crec que va ser un bon canal i vam parlar.
Crec que és una de les persones que, igual que jo, hem baixat i hem estat allà, vull dir
que això no s’ha fet aquí fa dos dies perquè surti pel Facebook. És a dir, quan detectem
un cas real actuem i no té més. És clar, el que em sorprèn és que fem una reflexió
col·lectiva i tal, perquè vostè dóna credibilitat al que li diu un senyor. I jo li dic, abans de
donar-li credibilitat, pregunti a qui ha de preguntar o, en tot cas, al seu portaveu que sí
que té tota la informació.
Respecte a tot el que m’ha demanat, senyor Màxim, evidentment ja li facilitaré totes les
dades que m’ha demanat. Volia dir-li que en el darrer Consell Municipal de Benestar
Social es va donar l’última actualització de l’observatori on hi ha totes les dades. Jo crec
que l’hem enviat, però si falten dades, que vostè n’ha demanat una ampliació, no pateixi
que les hi farem arribar. Gràcies.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Per donar resposta a la intervenció del senyor de la Heras en
relació amb el Mercat Municipal i a la instal·lació de l’aire condicionat, efectivament en
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aquests moments s’estàn portant a terme les obres de l’aire condicionat del Mercat
Municipal. Una inversió aproximada d’uns 180.000 €, una inversió important. Volia
comentar que abans d’iniciar les obres jo vaig ser convidat a una assemblea general dels
paradistes en els quals vaig informar de l’obra, dels terminis. Que abans de començar
l’obra, per escrit, perquè no tots van assistir a l’assemblea, se’ls va lliurar una carta
explicant que començaven les obres de l’aire condicionat. Cert és que en les explicacions
que donàvem, argumentàvem que intentaríem avançar amb l’obra mantenint l’aire
condicionat que encara hi havia fins aquell moment. Però, un cop iniciada l’obra, la
direcció facultativa, els serveis tècnics municipals van creure oportú començar
desmuntant la maquinària antiga perquè això garantia que escurçàvem aproximadament
uns quinze dies l’execució de l’obra. En principi, l’execució de l’obra es preveu que duri
setze setmanes, això és el que figura al projecte, però estem treballant per intentar-ho
escurçar tot el que puguem. És clar, el problema és que si manteníem l’aire antic
funcionant, això voldria dir que segurament al juny o potser fins i tot al juliol, durant quinze
dies no tindríem res. I vam pensar que era millor començar desmuntant perquè
necessitàvem dues setmanes per desmuntar la maquinària i les canalitzacions de l’aire
condicionat antic. Començar desmuntant ara, malgrat que això pugui suposar que
estarem un mes aproximadament que no hi haurà aire condicionat, però que és un mes
d’ara no són quinze dies o tres setmanes del mes de juny. Llavors, això va direcció
facultativa de l’obra, va veure que era prioritari perquè ara dins el mercat fa calor però s’hi
pot estar comprant, però al mes de juny o fins i tot al juliol sense aire condicionat, s’hauria
d’haver tancat probablement el mercat. Bé, bàsicament això en relació amb l’aire
condicionat, intentarem escurçar els terminis tant com puguem. Depèn bàsicament del
lliurament de la maquinària. Volia comentar que demà començarà..., fins ara s’ha fet
l’obra civil, demà començarà la instal·lació dels conductes i que la maquinària es preveu
que arribi durant la primera setmana de maig. I a partir d’aquí hi hauran uns quinze dies o
tres setmanes abans que es pugui posar en funcionament.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí, gràcies per l’explicació. Una pregunta sobre això. No seria factible, pregunto,
tècnicament posar algun aparell mòbil durant aquell període almenys els dies perquè, és
clar, estem a temperatures que comencen a pujar.
El Sr. Joaquim Fàbregas
A veure, l’any passat ho vam intentar, ho vam mirar perquè l’aire condicionat que estava
funcionant, no l’any passat, ja fa bastants anys que està funcionant en condicions molt
precàries i les temperatures no són les òptimes o les de confort i diem-ne que no vam
trobar cap altra solució que posar uns precaris ventiladors, que ja estan posats ara, a dia
d’avui, els van posar dissabte i ja estan posats. Però això el que fa és remoure l’aire, però
no el refreda. Però bé, si més no, encara que sigui des del punt de vista psicològic, potser
dóna sensació que hi ha corrent d’aire i que refresca una mica.
I, canviant de tema, en relació amb la marquesina del carrer Amadeu I, malauradament fa
més d’un mes i mig que està trencada. El que va passar allà és que es va executar una
obra d’instal·lació de serveis. Es va retirar la marquesina perquè era imprescindible
retirar-la. Es va portar a la nau de manteniment i en el moment d’anar-la a tornar a
col·locar el vehicle, el camió que va carregar la marquesina per portar-la a Amadeu I per
instal·lar-la, en entrar a la Nacional II, em sembla que era a l’alçada del torrent d’en Gallo,
al fer la corba per incorporar-se a la Nacional II, la marquesina li va caure a la Nacional II.
El resultat va ser que va quedar pràcticament destrossada, no va quedar cap vidre
sencer, malgrat això l’empresa va anar allà i la va posar. És clar, el constructor, l’empresa
que subministra aquestes marquesines, ha desaconsellat de totes totes que s’utilitzi i el
que hem fet és tancar-la perquè no s’hi posi gent a sota i estem reclamant a l’empresa
perquè sembla que costa més repara-la que posar-ne una de nova. Estem reclamant a
l’empresa perquè canviï la marquesina i en posi una de nova, però el problema que hi ha
és que el transportista que va fer aquest transport, resulta que era una persona
subcontractada. Que quan hem demanat la documentació i ell s’ha posat en contacte
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amb la seva empresa asseguradora, les empreses d’assegurança funcionen molt bé fins
que tens un problema. Després no funcionen. Evidentment, aquest senyor tenia
assegurat el vehicle, però sembla que la mercaderia que transportava, segons la seva
empresa asseguradora, no. Llavors, ara el que estem fent és reclamar, no al transportista
sinó directament a l’empresa a la qual hem donat la llicència per executar l’obra que es
COBRA.
Malauradament, estem en aquest tràmit. Sempre hi ha la possibilitat d’executar la
garantia que deu tenir aquesta empresa a l’Ajuntament. Malauradament, aquestes
garanties vénen de molts anys enrere i no és van actualitzant en l’any i no sabem fins
quan, el cost aproximat de la marquesina va entre 7.000 € i 8.000 €, vull dir que no és
poca cosa.
18. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA demanant ampliació dels
espais assignats a l'aula d'extensió universitària del Masnou per a la realització de
les seves activitats
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor Alcalde, a aquesta moció també s’han afegit el Grup Municipal del GIM i
la regidora no adscrita, i el Grup Municipal del PSC-PM va presentar-hi dues esmenes,
que el nostre Grup va decidir incorporar-les i que fan referència a l’exposició de motius.
Per tant, el que faria seria llegir la moció amb les esmenes incorporades.
Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA demanant ampliació dels espais
assignats a l'aula d'extensió universitària del Masnou per a la realització de les
seves activitats, amb les esmenes incorporades del Grup Municipal del PSC-PM
El senyor Màxim Fàbregas Añaños llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni
Intervenció.
Després de molts mesos de treballs de preparació, que van incloure la realització d’un
cicle de conferències preparatòries, l’AEUM va iniciar les seves activitats el curs 20112012.
Des d’aquell moment, i tal com posen de manifest les xifres de què disposem, l’AEUM
s’ha consolidat com un dels projectes de participació conjunta Ajuntament-Ciutadania
amb més èxit del nostre municipi. Actualment, l’AEUM ha arribat als 216 socis i sòcies, 16
dels quals són espònsors i socis d’honor, ha organitzat 105 conferències i, en aquest
curs, ha aconseguit una mitjana de 98 persones/conferència, arribant en una d’elles als
114 assistents.
Tot i que, inicialment, les conferències es van realitzar a la segona planta de Can Malet,
des del mes de setembre de 2012 es fan a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal
Joan Corominas.
L’èxit de l’oferta educativa de l’AEUM ha estat tan important que, a data d’avui, posa en
perill la qualitat del projecte. L’elevat nombre de persones que assisteixen a les seves
conferències ha fet que la sala en la qual s’imparteixin hagi quedat petita, provocant
incomoditats entre les persones assistents i, a la vegada i malgrat l’excel·lent treball de la
Junta Directiva, causant algunes molèsties a la Biblioteca ja que, quan l’assistència
desborda la sala, es produeixen contínues entrades i sortides de l’aula per a aconseguir
més cadires per a les persones presents, sense que això hagi pogut impedir que, en més
d’una ocasió, alguns dels assistents hagin hagut de seure a terra o assistir a peu dret a la
conferència.
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Som coneixedors que la Junta Directiva de l’AEUM s’ha adreçat al Govern municipal per
informar-lo d’aquesta situació i demanar una solució ràpida al problema plantejat.
Per aquest motiu creiem del tot imprescindible que el Govern municipal analitzi les
necessitats reals d’espai així com les disponibilitats i proposi a l’esmentada associació
una proposta el més adient possible en el menor termini possible.
L’AEUM es va crear a proposta de l’Ajuntament del Masnou amb el suport i consens de
molts partits polítics, per això es creu adient mantenir aquest consens i incrementar-lo si
s’escau per trobar una solució que pugui ser aplicada abans de l’inici de les activitats del
curs vinent 2015-2016.
És per totes aquestes raons que els grups municipals d’ICV-EUiA i PSC-PM demanen
que l’Ajuntament Ple prengui els següents acords:
Primer. Demanar al Govern municipal que, de manera consensuada amb la Junta
Directiva de l’AEUM, realitzi les actuacions necessàries perquè l’AEUM disposi, abans de
l’inici de les activitats del curs 2015-2016, d’un espai suficient i amb les instal·lacions
necessàries per a la seva realització.
Segon. Fer arribar el present acord a la Junta Directiva de l’AEUM i a les entitats,
associacions i col·lectius del nostre municipi.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta, per 21 vots a favor.
Votació: Els grups municipals de CiU (7 regidors), ERC-AM (3 regidors), PSC-PM (4
regidors), ICV-EUiA (3 regidors), PP (2 regidors), GIM (1 regidor) i la regidora no adscrita
hi voten a favor.
La Sra. Carmen Martínez
Celebro moltíssim que reiteri en aquesta moció la nostra petició que vam fer al darrer Ple
del mes de febrer, que vam demanar el mateix que està demanant la moció, la vam fer
per petició verbal. Fins i tot vam felicitar el senyor de la Torre i el seu equip, tots els
col·laboradors, que estan fent una tasca increïble i tenen un poder de convocatòria
inimaginable. Per tant, un vot afirmatiu i celebro, demano altra vegada que s’hagin afegit
a la nostra petició. Moltes gràcies.
La Sra. Noemí Condeminas
Res, simplement, reiterar el que ja diu la moció, que ja vaig informar el senyor Màxim que
els acords que s’estan fent, és el que ja havíem parlat en les reunions de treball que
s’havia fet amb la gent de l’aula d’extensió universitària. Per tant, simplement no podíem
votar de cap altra manera perquè estàvem ja d’acord, perquè ja és el que estàvem
iniciant. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, en primer lloc, volem agrair la unanimitat en la votació. És un projecte compartit i això
ha quedat palès amb la votació que s’ha produït. No hem tingut cap inconvenient a
acceptar les esmenes del Partit Socialista de Catalunya perquè la nostra idea no era
aconseguir protagonisme, sinó aconseguir solucions i entenem que si això ha fet possible
el seu vot favorable, l’objectiu s’ha complert i, respecte al que diu la senyora Noemí
Condeminas, que m’ho crec. L’única situació diferent respecte al que em diu i el que ara
passarà és que d’alguna manera el Govern està obligat, amb el seu vistiplau a que
aquestes negociacions acabin al més aviat possible, i a que la solució estigui en
funcionament a començament de les activitats de l’aula, que suposo que seran cap al
setembre o octubre d’aquest mateix any. Gràcies.
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La Sra. Noemí Condeminas reitera que es va reunir amb el president de l'Aula d'Extensió
Universitària per tal de buscar una solució.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb
mi.
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