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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 i s’hi adopten els acords següents.
El Sr. Pere Parés
Bona nit a tothom. Comencem amb un format extraordinari, el darrer Ple d’aquest mandat
municipal que ja s’està esgotant. Per tant, li hem donat un format extraordinari en primer
lloc perquè el Ple ordinari s’esqueia dos dies abans de les eleccions municipals. Per tant,
ens semblava més interessant, per transparència i per moltes coses, doncs, fer-ho
aquesta setmana.
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari de 19 de març de
2015
S’aprova l’acta anterior per unanimitat de les persones assistents.
2. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General en l'àmbit de la
parcel·la delimitada pels carrers de Roger de Llúria, Maria Canaleta, Ciutat Reial i
Josep Tarradellas
El senyor Eduard Garcia Gebani, regidor delegat d’Urbanisme, llegeix la proposta
següent:
Vist el projecte de modificació puntual del Pla General d’Ordenació del Masnou en l’àmbit
de la parcel·la delimitada pels carrers de Roger de Llúria, Maria Canaleta, Ciutat Reial i
Josep Tarradellas.
Atès que, segons consta a la memòria, l’objecte d’aquesta modificació rau a limitar
l’aprofitament urbanístic corresponent a la referida parcel·la, per tal de limitar-lo al
contingut de la interlocutòria dictada en data 3 de maig de 2012 pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en execució de la sentència dictada amb data 10 de desembre de
2009 per la Secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem,
atès que, en virtut de la referida interlocutòria, l’Ajuntament del Masnou va haver
d’indemnitzar els propietaris de la finca amb la quantitat d’1.032.919 euros, més 476.000
euros en concepte d’interessos de demora per la vinculació singular que va suposar la
qualificació urbanística que el PGOU de l’any 2001 va atorgar als terrenys, en relació amb
la que tenien d’acord amb el planejament general anterior.
Vist l’informe jurídic sobre tramitació emès en data 30 d’abril de 2015 per la tècnica de
gestió de l’Àrea de Foment amb el vistiplau del secretari general de l’Ajuntament,
considerant que pot procedir-se a l’aprovació inicial de l’esmentada modificació puntual
de Pla General, seguint el mateix procediment que per a l’aprovació del Pla General, de
conformitat amb el que preveu l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
Atès el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
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 puntual del Pla General d’Ordenació del
Masnou en l’àmbit de la parcel·la delimitada pels carrers de Roger de Llúria, Maria
Canaleta, Ciutat Reial i Josep Tarradellas, redactada pels serveis tècnics municipals, amb
l’objectiu de limitar l’aprofitament urbanístic corresponent a la referida parcel·la, per tal de
limitar-lo al contingut de la interlocutòria dictada en data 3 de maig de 2012 pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en execució de la sentència dictada amb data 10 de
desembre de 2009 per la Secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del
Tribunal Suprem.
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Segon. Suspendre, de conformitat amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la
Llei d’urbanisme, l’atorgament de llicències a la zona afectada per la modificació del Pla
General, d’acord amb el plànol que consta en el document, en aquells supòsits en què la
normativa vigent i la modificada entrin en contradicció.
Tercer. Sotmetre la documentació de la modificació puntual del Pla General a informació
pública per un termini d’un mes, d’acord amb el que preveu l’article 85.4, del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis municipals, e-tauler
i en un dels diaris de major circulació. Durant aquest termini, l’expedient restarà a
disposició de qualsevol persona que el vulgui examinar i hi vulgui presentar al·legacions.
Quart. Demanar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials,
d’acord amb el que assenyala l’article 85.5 del Decret legislatiu esmentat.
El Sr. Pere Parés
Gràcies, senyor Garcia. Sotmetem-ho, doncs, a aprovació. Sí, senyor Suñé, endavant.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. En nom del nostre Grup, jo demanaria que quedés damunt la
taula aquesta modificació, perquè entenem que és un tema prou complex i que no hem
tingut tota la informació i el temps suficient per poder estudiar-la i pels efectes col·laterals
que podria suposar. Per tant, el meu Grup demana que quedi damunt la taula.
El president sotmet a votació que aquest punt quedi sobre la taula.
Resultat: Es desestima la proposta per 9 vots a favor, 10 vots en contra i 1 vot
d’abstenció.
Votació: Els grups municipals del PSC-PM (4 regidors), ICV-EUiA (3 regidors) i PP (2
regidors) hi voten a favor. Els grups municipals de CiU (7 regidors) i ERC-AM (3 regidors)
hi voten en contra. El Grup Municipal del GIM (1 regidor) s’absté.
Se sotmet a votació la proposta presentada per l’Equip de Govern (CiU i ERC-AM).
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 11 vots a favor, 2 vots en contra i 7 vots
d’abstenció.
Votació: Els grups municipals de CiU (7 regidors), ERC-AM (3 regidors) i GIM (1 regidor)
hi voten a favor. El Grup Municipal del PP (2 regidors) hi vota en contra. Els grups
municipals del PSC-PM (4 regidors) i ICV-EUiA (3 regidors) s'abstenen.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Bàsicament, la primera de les votacions, que era deixar-ho damunt la taula, a
veure, puc entendre i compartir les reflexions que feia el meu company, el senyor Suñé,
que en definitiva no deixa de ser una modificació puntual del Pla General, que és
complex, que potser requereix d’un estudi més complet, i d’això que ens hàgim abstingut.
Després hem votat a favor perquè entenem que el títol diguéssim, o sigui l’objectiu, la
finalitat d’aquesta modificació la compartim al cent per cent i, com que correm el risc, si
no la fem al més aviat possible, que això que crec que compartim tots que seria l’objectiu,
és a dir, que aquell benefici que va treure, a través d’una sentència, un promotor privat no
es vegi doblement gratificat, mantenint un planejament general que ara li permetria,
doncs, per adequar aquella realitat urbanística al que marca la sentència i que és
coneguda i que ens va significar a nosaltres el pagament d’uns diners prou importants.
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Entenem que, com que la finalitat és la mateixa, i crec que dic que és compartida, havíem
de o hem de votar-hi a favor.
És una aprovació inicial, això significa que, a partir d’ara, el que no hàgim pogut fer fins
ara, doncs, ho podrem fer ara. És a dir, estudiar-lo amb més profunditat, presentar o
proposar al·legacions si ho considerem adient i arribar, fins i tot, ―bé, ja serà a la
legislatura propera― però bé, arribar fins a un Ple en què s’hagi de fer una aprovació
definitiva. Esperem i desitgem que s’hagi pogut enriquir aquesta modificació del Pla
General. El que és important és la suspensió de les llicències, jo crec que es tindrà ocasió
d’explicar més detalladament, però és la manera de garantir que, efectivament, no es
podrà treure un enriquiment injust d’aquella zona, i també entenc que aquesta aprovació
ha de permetre que l’Ajuntament torni a recuperar el control urbanístic sobre aquella zona
i, per tant, les possibilitats de recuperar aquells diners que hem pagat a través d’una
sentència. Podem negociar que en un futur la persona interessada a desenvolupar
aquella zona, tal com està o com desitgem que estigui el Pla General d’aquella zona,
podem negociar i podem mirar de recuperar al màxim possible els diners que ens ha
costat aquella sentència. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí, bona tarda, gràcies senyor alcalde. Bé, nosaltres estàvem a favor del posicionament
que es quedés sobre la taula, per diversos motius. Entre ells que aquest tema se’ns ha
presentat de sobte, amb pocs dies de marge i és un tema que, bé, ara tothom s’està fent
creus de per què sembla que començava a moure’s el tema urbanístic a la zona de
Kangeiso, que és un lloc que ens va costar un milió i mig d’euros per una sentència que
vam perdre, i les sentències perdudes les hem perdut. Perquè un tribunal així ho ha
estimat i això crec que ho hem d’assumir. Però és que aquest tema ja se sabia feia molts
dies, és a dir, si es volia modificar el que és el planejament, jo crec que feia molts dies
que es podia haver iniciat un plantejament de la modificació, amb prou temps i amb una
cosa que és diu previsió, cosa que no ha existit.
Per una altra banda, la modificació que ara s’inicia, d’acord que té un procés, etc,, però
pot obrir la porta a un nou contenciós administratiu. No sé si s’han valorat adequadament
aquests temes i se’ns han plantejat als regidors. Jo els dic, no s’ha fet. Jo desconec si
potser les conseqüències de fer això poden ser pitjor que no fer-les. Per una altra banda,
hi ha un aspecte que no s’ha valorat i és un aspecte de suma de beneficis i de pèrdues:
què hi guanya o que hi perd l’Ajuntament fent una cosa o fent l’altra? Quan parlem de
l’Ajuntament, parlem de tots els veïns del Masnou. Dius, bé, és que volem recuperar,
sentia, el que hem pagat d’una sentència. Bé, per què ho hem de recuperar? És que ho
hem perdut. Un jutge així ens ho va estimar, és una apreciació. Ho podem discutir, però
és una apreciació. I, en tot cas, si això s’estimés així hi ha moltes formes, segurament
urbanísticament, de fer-ho. De fet, el fet que ja no s’edifiqui en la volumetria que hi ha ara,
o la que hi havia fins ara, doncs, segurament què hi perd l’Ajuntament? És a dir, què
perdem els veïns? Doncs, potser hi perdem que es comenci a edificar en llocs on fins ara
l’edificació ha estat morta. Portem uns anys d’edificació morta. Abans ens queixàvem que
s’edificava i ara ens queixem que no es fa res. Bé, doncs potser és qüestió de posar pals
a les rodes. I per què? Bé, doncs perquè potser ens beneficia a tots. I per què ens
beneficia a tots? Doncs perquè potser es fa una mica de P i B, es construeix, surten els
constructors, els paletes, els que porten materials, o sigui, afegim una mica de P i B al
municipi. En tot cas, és una consideració que no s’ha valorat. I no s’ha valorat
adequadament perquè això ha anat a corre-cuita. Plantejat d’aquesta forma, no estem
d’acord en com ho ha fet el Govern i no tenim clar, perquè ho desconeixem, que aquesta
sigui la millor opció sense haver valorat altres formes de plantejar-ho. Gràcies
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda. Mireu, tot i compartir la necessitat d’actuar per evitar
que la propietat d’aquesta parcel·la de la qual parlem, en pogués obtenir un doble
aprofitament, un aprofitament que, com ja s’ha esmentat, s’afegiria als 1,5 milions d’euros
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que va aconseguir per resolució judicial, el nostre Grup no hem donat suport a la proposta
per diverses raons. Algunes de les quals s’han comentat, però crec que val la pena
insistir-hi.
En primer lloc, perquè el Govern no ens ha facilitat cap mena d’informació fins fa tot just
una setmana en la reunió de la Comissió Informativa de Foment, que es va celebrar el
passat dijous.
El nostre Grup creu que un tema d’aquesta transcendència, que neix d’una reclamació
contra l’aprovació del Pla General de l’Ordenació del Masnou, una aprovació a la qual el
nostre Grup no va donar el seu vot a favor, sinó que hi va votar en contra, feia
aconsellable, si no necessari, la recerca del màxim consens quant a la proposta a
aprovar.
Però sembla que Convergència i Unió i Esquerra Republicana no comparteixen aquesta
manera de fer i ens trobem amb el fet que, sense cap reunió ni informació prèvia,
decideixen portar al Ple una proposta que, molt probablement com s’ha esmentat també,
serà recorreguda per la propietat i que, en conseqüència, genera gran incertesa respecte
de quin serà el destí final que la justícia hi donarà. Ni tan sols sabem, perquè no se’ns ha
explicat, si la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, que és qui finalment aprovarà o no la
proposta, en té coneixement. I si en té, no sabem quin parer té. No sabem si el Govern
municipal s’ha reunit amb els tècnics de la Comissió d’Urbanisme, ni, si ho ha fet, quin ha
estat el resultat d’aquestes reunions. Per tant, com deia abans, tot i que creiem necessari
adoptar alguna solució a la problemàtica plantejada, no tenim el convenciment que la
solució que ha adoptat el Govern sigui la més adient. No entenem per quina raó, no s’ha
intentat treballar conjuntament amb la propietat i amb la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, una solució que, respectant els legítims interessos de l’Ajuntament fos
satisfactòria tant per al municipi com per a la propietat. És per totes aquestes raons que
el nostre vot ha estat d’abstenció.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. A veure, avui és el darrer Ple del mandat. I l’argument que el
Govern té per presentar aquesta modificació és per evitar que hi hagi un mal major. És
clar, estem parlant d’una sentència de l’any 2009, l’any 2012 va arribar una interlocutòria,
fa tres anys, i ara a corre-cuita pretenen que fem un acte de fe. La nostra voluntat sincera
era aprovar-ho, però, és clar, havent llegit l’informe tècnic, cert és que parla de la
sentència però també és cert que hi ha altres condicionants. I nosaltres no hem rebut la
informació. És clar, vostès volen que nosaltres, a ulls clucs, prenem una decisió que pot
comportar uns efectes col·laterals per a les arques municipals. Exactament igual que va
passar, perquè no tenim tota la informació. No la tenim. No hem pogut debatre, no hem
pogut fer consultes. És clar, no diem que no tinguin raó, però tampoc no tenim tots els
elements que haurien de ser exigibles per prendre una decisió de tal transcendència. Per
això, el nostre Grup ha preferit abstenir-se que no votar-hi en contra. Sí que és cert que
ens hagués agradat que, quan hem sol·licitat que el tema quedés aparcat per al proper
mandat, perquè és clar, torno a repetir, que això no és la primera vegada que en aquest
Ajuntament s’aproven planejaments urbanístics el darrer Ple del mandat. Nosaltres
haguéssim volgut ser diferents que altres vegades, però no ha estat possible. Gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, primerament i com no pot ser d’una altra manera, volia agrair el vot a favor del GIM,
que ha permès que aquesta proposta tiri endavant. Jo no voldria incidir en molts dels
aspectes que s’han tractat avui perquè crec que ja ha quedat molt clar que del que es
tracta en aquesta modificació és de limitar els usos i aprofitaments d’aquesta finca, a allò
que la sentència, de la qual també s’ha fet referència, va fixar en el seu dia i, per tant, el
que es pretén és evitar un doble enriquiment o un enriquiment injust del propietari.
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M’agradaria fer una incidència sobre el procediment a seguir: avui estem fent una
aprovació inicial. Aquesta aprovació inicial el que provocarà és una exposició pública i, en
aquesta exposició pública, tothom que ho desitgi podrà presentar al·legacions; per tant,
serà un moment de veure realment si hi ha al·legacions o no i quin n’és l’abast.
Després d’aquesta exposició pública vindrà l’aprovació provisional i després de
l’aprovació provisional s’enviarà la documentació a la Comissió Territorial d’Urbanisme,
que serà qui en farà l’aprovació definitiva. Parlàvem, abans, que una de les
conseqüències o defecte més immediat d’aquesta aprovació inicial és la suspensió de
llicències, i cal matisar també, crec que és important, que aquesta suspensió de llicències
només es donarà en els casos en què el propietari vulgui demanar una llicència i aquesta
vagi en contra o entri en contradicció entre la normativa vigent i la normativa que
nosaltres estem modificant. Feia referència el senyor Suñé a l’informe tècnic, si vol em
salto els paràmetres tècnics i me’n vaig a allò que diu el tècnic respecte a aquesta
aprovació. Ressaltaré dues frases només. La primera, quan es parla de la justificació,
conveniència i oportunitat de la modificació, el tècnic diu, i llegeixo literalment: “Atenent a
les consideracions descrites anteriorment, la conveniència i oportunitat de la modificació
del Pla General es justifica de forma preferent per diferents raons d’utilitat pública i interès
social.” Remarcaré també una última frase que també diu, que és, dit d’una altra manera,
fa primer tota l’explicació de com es va fer la valoració que va acabar en aquella
sentència que abans hem explicat: “En les valoracions considerades no es van tenir en
compte altres valors de repercussió com el plurifamiliar, molt més elevat que l’unifamiliar
que es va fer servir, ni valoracions de les possible explotacions econòmiques d’activitats
compatibles de manera que de no modificar el planejament vigent actualment i ajustar
l’aprofitament de la finca que ell ha tingut en compte en aquelles valoracions, es pot
produir un doble enriquiment indegut i no desitjable atenent el caràcter de funció pública
que ha de tenir l’ordenació urbanística.” Jo crec que queda clar des d’un punt de vista
tècnic, també, quina és la visió que els serveis tècnics tenen d’aquesta modificació.
Parlaven també de la possibilitat de tenir un nou contenciós, doncs sí, no ho negarem, no
ho negarem, però és que si el preu a pagar per no tenir un contenciós és no fer res i que
aquest propietari pugui tenir un doble enriquiment, doncs jo crec que val la pena iniciar
aquesta tramitació i veure també com es produeix la tramitació i veure també si es
presenten al·legacions o no i en quins termes es produeixen. Res més, jo crec que la
resta ha quedat prou clara i, en tot cas, insisteixo, volia agrair el vot a favor del GIM, que
permet que aquesta proposta tiri avui endavant. Moltes gràcies a tots.
El Sr. Màxim Fàbregas
El nostre Grup agraeix la resposta que ha donat el Grup Municipal del Partit Socialista de
Catalunya, però ens hagués agradat, també, que la seva voluntat de no voler incidir
hagués permès respondre les incògnites que el meu Grup es plantejava quan feia
referència que desconeixem si el Govern havia treballat aquesta proposta en paral·lel
amb la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i, si ho havia fet, quin era el resultat
d’aquests treballs en conjunt. I només volia incidir en el fet que la nostra queixa no ve pel
contingut en sí de la proposta, sinó per la manera en què aquesta proposta s’ha treballat,
que és la que ens fa dubtar que sigui realment la millor solució al problema que se’ns ha
plantejat. Gràcies.
El Sr. Ernest Suñé
Val, no ho tenia clar. Parlava d’al·lusions el senyor Fàbregas, val. No jo parlaré per
al·lusions. Què és el que ha canviat des del 2012 fins ara? És a dir, què ha canviat?
Perquè el criteri, l’enriquiment indegut no desitjable d’aquest complex, entenc que
s’esdevé arran de la interlocutòria 2012-2015, tres anys. Per tant, urgent no ho era, sota
el nostre criteri. És clar, nosaltres no volem que l’Ajuntament no faci res, volem que
l’Ajuntament actuï, actuï en temps i forma. Però si, fins ara, no ha estat un element cabdal
i urgent, no crec que en el darrer Ple del mandat, home, una mica lleig, que aprovem una
modificació de planejament urbanístic. La gent no ho entendrà, la gent pensarà que
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estem esperant l’últim moment per fer alguna cosa, és clar. Jo demanava, el nostre Grup,
deixem-ho damunt la taula, que tingui temps el nou Govern i s’ho estudiï. Perquè
nosaltres no hem tingut temps d’estudiar-ho, senyor Gebani. Jo li asseguro que la
voluntat nostra era votar-hi a favor, però és clar, llegint el document veiem que hi ha una
paralització de llicències, això pot devenir que algú que tingui un dret adquirit ara exigeixi
a l’Ajuntament alguna compensació, entenem que hi ha més serrells dels que sembla.
Demanàvem temps per estudiar, és el que demanàvem. No estem en contra que
l’Ajuntament actuï en la defensa dels interessos dels ciutadans del Masnou. Però és clar,
volem ser còmplices i compartir una bona gestió, no volem ser-ho de nyaps, i crec que
avui, doncs, lamentablement podem estar inaugurant un nou nyap.
El Sr. Pere Parés
De veritat que no hi ha cap nyap, però nosaltres també ens hem vist amb l’obligació,
perquè hi ha hagut sol·licitud de llicència d’obres. Cosa que no s’havia produït des del
2012. Però se’ls ha explicat, a la Comissió informativa em diuen, jo no hi era, però sí, sí
que s’ha explicat.
El Sr. Ernest Suñé
No, no si jo no dic, senyor alcalde. Jo no dic que no ho hagin explicat, expliquin quines
conseqüències pot devenir. Perquè si ha demanat alguna llicència i estem paralitzant les
llicències, possiblement, home... Jo el que vull saber és quins són els riscos. Bé deixemho aquí, ja està bé. Deixem-ho aquí.
El Sr. Pere Parés
Li ho explica el senyor Garcia.
El Sr. Eduard Garcia
En tot cas un aclariment, el que s’ha detectat en els últims dies o en les últimes setmanes
és que hi ha hagut un interès per aquesta finca i el que s’ha detectat també és que hi
havia una activitat a la finca que ha acabat amb una suspensió d’obres perquè el
propietari estava fent obres sense llicència. Per tant, alguna cosa estava passant.
Vostès parlaven des del 2012, tenen raó, tenen raó, però nosaltres ara podríem estar
lamentant-nos. Jo li dic, molt sincerament, jo acabo aquest Ple amb la consciència molt
tranquil·la. Molt tranquil·la perquè, com a regidor d’Urbanisme, avui me’n vaig a casa amb
la sensació que tot el que jo podia fer referent a aquesta finca ho he fet. Que ho podria
haver fet fa un any, té vostè raó, però no havent-ho fet fa una any jo penso que val la
pena fer-ho ara que no anar-me’n cap a casa sense haver fet aquesta feina; per tant, dit
tot això, insisteixo, hi ha hagut un interès en aquesta finca que s’ha despertat en els
últims dies. Aquest interès fins i tot ha portat al fet que el propietari estigui fent obres
sense llicències i ha portat a l’Ajuntament a actuar fent una aturada d’obres i, per tant,
creiem que ara és el moment de fer l’aprovació inicial. Insisteixo, perquè també, per algun
comentari que ha fet, aquesta suspensió de llicències només té afecte sobre la finca de la
qual estem parlant, és a dir, que qualsevol altra finca no estaria afectada per aquestes
obres. I, insisteixo, també com he dit en la meva intervenció inicial, que aquesta afectació
o aquesta suspensió de llicències es donarà només en el cas que la llicència que es
vulgui demanar vagi en contra o entri en contradicció respecte al planejament nou que
estem presentant. Res més.
La resta de qüestions, pot fer la sensació per alguns comentaris que s’han fet, que hem
fet alguna cosa quant a la tramitació. Aquest expedient s’ha tramitat com tots els altres. A
mi m’agradaria insistir en el fet que s’ha presentat a la Comissió Informativa en el temps i
forma, vull dir que no m’agradaria que quedessin dubtes per algun comentari que hi pot
haver hagut. Jo crec que hem tingut una setmana des de la Comissió Informativa fins avui
al Ple per parlar-ne. Hi ha hagut gent amb la qual he pogut parlar, hi ha hagut gent que,
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per agenda o el que sigui, no ha tingut temps i no hem pogut parlar, i res més. Aquesta és
la situació. A mi tampoc no m’agradaria haver aprovat aquest punt en l’últim Ple,
segurament hi havia altres punts que també podríem haver portat i hem decidit no portarlos perquè precisament comparteixo aquesta visió. Però, insisteixo, prefereixo anar-me’n
a casa amb la consciencia ben tranquil·la, pensant que com a regidor d’Urbanisme he fet
fins l’últim dia la tasca que l’Ajuntament i que la nostra vila es mereixia, que no anar-me’n
a casa sense haver fet aquest nyap del qual vostè parla o com el que vostè bateja, i algun
dia penedir-me de no haver fet o no haver pres aquesta decisió. Res més. Moltes gràcies.
El Sr. Pere Parés
Decisió compartida per tot el Govern municipal, és clar.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies senyor alcalde. Seré breu. No entro a valorar, i no ha estat la meva intenció, la
gestió que ha fet el senyor Eduard Garcia Gebani davant la Regidoria d’Urbanisme. El
que dic és que no és un any, són tres anys des del 2012 fins ara que hem tingut l’ocasió.
Ara sembla que hi ha hagut un interès especial en aquest tema, jo crec que n’havíem de
valorar les conseqüències. Què és el que estem diem? No estem dient que el que hagi fet
estigui ni bé ni malament, simplement no ho podem valorar perquè no tenim tota la
informació que ens hagués agradat tenir. Que ha estat tramitat en temps i forma, i tant.
Sinó no estaria aquí al plenari. El senyor secretari no ho hagués admès. Però és clar,
estem parlant d’un tema que és complex. Temes urbanístics, senyor Eduard, vostè és
arquitecte, vostè en sap molt o n’hauria de saber molt d’aquests temes. Jo no en sé.
Necessito que algú que en sàpiga més m’ho mastegui molt per pair-ho, què vol que li
digui, escolti. Assumeixo la meva ignorància en aquests temes. I aquesta ignorància el
que fa és ser prudent. Ser prudent i ser curós. Tant de bo hagi encertat senyor Eduard,
però jo també me’n vaig amb la cara ben alta. Perquè jo he fet el que honestament puc
fer i és, davant el no tenir la informació suficient, abstenir-me, no votar-hi en contra que
seria posar una falca, m’abstinc per no prendre una decisió que podria ser equivocada.
Gràcies.
A les 20.30 hores, s’incorpora a la sessió la senyora Judit Rolán Romero,
3. Aprovació de l'actualització de preus del compte d'explotació de l'any 2015 de la
concessió del servei de transport públic urbà
El senyor Joaquim Fàbregas Sagué, regidor delegat de Mobilitat, llegeix la proposta
següent:
Vist l’apartat 23è de la modificació del contracte relatiu a la concessió del servei de
transport urbà amb l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL aprovada pel Ple
d’aquest Ajuntament en data 20 de desembre de 2007, en la qual es preveu l’actualització
de preus del servei.
Vist l’informe emès per la tècnica de Mobilitat amb data 29 d’abril de 2015, en el qual es
posa de manifest en síntesi que el preu del quilòmetre útil per a l’any 2015 és de 3,96
euros, d’acord amb els càlculs que consten en l’informe esmentat i en l’annex
complementari.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 101 i 163 del Reial decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, es permet a l’Administració la introducció de modificacions en
el contracte per motius d’interès públic que siguin degudes a noves necessitats o a
causes imprevistes, sempre que es justifiqui a l’expedient.
Vista la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu Número 3 de Barcelona
amb data 13 d’octubre de 2014, que estima el recurs ordinari número 350/2013B,
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interposat per la mercantil Transports Urbans del Masnou, SL contra el Decret de
l’Alcaldia, de data 12 d’agost de 2013, pel qual es va desestimar el recurs de reposició
interposat contra l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 20 de juny de 2013, ratificat per
acord del Ple de l’Ajuntament, de data 26 de setembre de 2013, en virtut del qual es van
aprovar els comptes d’explotació del contracte de concessió del servei públic de transport
urbà del municipi corresponents als anys 2012 i 2013 i les regularitzacions dels comptes
d’explotació corresponents als anys 2009 a 2013.
Vist que en data 24 d’octubre de 2014 es va dictar un decret pel qual es resolia la
interposició del recurs d’apel·lació contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu Número 3 de Barcelona, en el procediment ordinari número 350/2013-B, es
va sol·licitar assistència jurídica a la Diputació de Barcelona i es va conferir la
representació de l'Ajuntament, en el recurs esmentat, al Procurador dels Tribunals Sr.
RRRRR.
D’acord amb tot l’exposat i de conformitat amb el que preveuen els preceptes
anteriorment esmentats i en l’exercici de les competències conferides per l’article 52 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar el compte d’explotació corresponent a l’any 2015 amb un preu per
quilòmetre útil de 3,96 euros.
Segon. Notificar el present acord a l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació: Els grups municipals de CiU (7 regidors), ERC-AM (3 regidors), PSC-PM (4
regidors), ICV-EUiA (3 regidors) i PP (2 regidors) hi voten a favor. El Grup Municipal del
GIM (1 regidor) i la regidora no adscrita s'abstenen.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Bé, ja he comentat en altres plenaris que jo crec que aquest tema, que no
se’ns escapa que és un tema complicat i conflictiu, potser s’hauria de tramitar de forma
global i mirar de trobar una solució que pugui satisfer les dues parts. És cert que del
contracte queda el que queda, però encara hi ha moltes coses pendents endarrerides que
s’haurien d’acabar d’aclarir. I, per tant, opto més per una solució negociada, una solució
completa, tot i que ja és obligatori que actualitzem els preus. És a dir, que és un requisit
necessari, no estaria de més doncs, mirar d’assentar, bé, d’exigir que hi hagi les reunions
que siguin necessàries, les xerrades, les reunions per trobar una solució a això que no
agrada a ningú. Gràcies.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Simplement era per agrair el vot favorable dels companys que hi han votat a favor i també
als grups municipals que s’han abstingut, igualment.
4. Adjudicació del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària,
passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou
El senyor 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
10

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000006

14 de maig de 2015

contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del
terme municipal del Masnou, mitjançant procediment obert i diversos criteris de valoració.
La licitació 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:
-

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

Totes les actes corresponents a les reunions de la Mesa de Contractació, així com els
informes tècnics, es van publicar al perfil de contractant de l’Ajuntament per a general
coneixement de tots els licitadors.
En data 19 de febrer de 2015 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va adjudicar el contracte
de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme
municipal del Masnou a Fomento de Construcciones y Contratas SA, d’acord amb l’acta
de la Mesa de Contractació de data 26 de gener de 2015. Aquest acord es va notificar a
tots els licitadors presentats i es va publicar al perfil de contractant de l’Ajuntament 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 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 pel representant de
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 en el qual se sol·licita l’expedient i la documentació
complementària.
En data 17 d’abril de 2015 es notifica a aquest Ajuntament la resolució 67/2015, de 13
d’abril, 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 del contracte de
serveis de data 19 de febrer de 2015.
D’acord amb els fonaments de dret de la resolució esmentada: “(...) atès 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 49.2 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, el Ple de la corporació amb data 22 d’abril de 2015 va acordar, entre
d’altres, 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
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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 i, en conseqüència:
1) Deixar sense efecte l’acord de 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.
Amb data 27 d’abril de 2015 es va reunir la Mesa de Contractació per tal de donar
compliment a la Resolució 67/2015, de 13 d’abril de 2015, del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic i l’acord Ple de data 22 d’abril de 2015, en la qual es
proposa:
1. Excloure, per tal d’executar la Resolució 67/2015, de 13 d’abril de 2015, del
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, l’oferta presentada per Fomento
de Construcciones y Contratas SA atès que no inclou en la seva oferta la imatge
corporativa del servei, tal com determinava la clàusula 9.1 del plec de
prescripcions tècniques particulars.
2. Adjudicar el contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig
marítim i platges del terme municipal del Masnou a l’empresa Corporación CLD,
Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos SL, d’acord amb l’informe tècnic
amb data 23 d’abril de 2015 i prèvia presentació de la documentació requerida a
la clàusula 17a del plec de clàusules administratives particulars i 151.2 del
TRLCSP, ja que es tractar de l’empresa amb més puntuació segons classificació
següent:
EMPRESA

PUNTUACIÓ

CORPORACIÓN CLD, SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO
DE RESIDUOS SL
RECOLTE SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE SAU
CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES SA
INNOVIA – COPTALIA
GBI SERVEIS, SAU

170,44
163,92
160,33
150,44
139,31

Vist que l’acta de la Mesa de Contractació amb data 27 d’abril de 2015 ha estat publicada
en el perfil de contractant el dia 30 d’abril de 2015 per a coneixement general de tots els
licitadors.
Vist l’informe emès pel tresorer i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació en
relació amb la inexistència de deutes amb l’Ajuntament del Masnou per part de
Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos SL.
Atès que Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos SL ha
presentat la documentació requerida, ha pagat les despeses de publicitat de la licitació i
ha constituït la garantia definitiva per import de 335.106,25 euros.
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Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article 151 i
concordants del TRLCSP per procedir a l’adjudicació de la contractació de referència al
licitador que ha obtingut la puntuació més alta.
Vist que els licitadors Fomento de Construcciones y Contratas SA i Recolte, Servicios y
Medioambiente SAU han presentat sol·licituds d’accés a l’expedient i, en concret, poder
consultar les ofertes presentades per la resta de licitadors, segons escrits de dates 21
d’abril de 2015 i 5 de maig de 2015, respectivament.
Atès que sobre les sol·licituds d’accés a l’expedient s’ha pronunciat la Mesa de
Contractació en reunió de data 27 d’abril de 2015.
Vist que Fomento de Construcciones y Contratas SA ha presentat un escrit a
l’Ajuntament, amb data 4 de maig de 2015, mitjançant el qual manifesta la seva voluntat
d’interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució 67/2015 del Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic i en el qual sol·licita la suspensió de la prestació
del servei per a la nova adjudicatària fins que el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya dicti la corresponent resolució i es pronunciï sobre la mesura cautelar de
suspensió de la resolució 67/2015 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Vist, així mateix, que amb data 11 de maig de 2015, Fomento de Construcciones y
Contratas SA ha presentat un escrit d’al·legacions pel qual sol·licita la revisió de totes les
ofertes presentades.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Excloure, en execució de la resolució 67/2015, de 13 d’abril de 2015, del Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic, l’oferta presentada per Fomento de
Construcciones y Contratas SA ja que no inclou en la seva oferta la imatge corporativa
del servei, tal com determinava la clàusula 9.1 del plec de prescripcions tècniques
particulars. En conseqüència, retornar a aquest licitador, d’acord amb l’acord del Ple amb
data 22 d’abril de 2015, la garantia definitiva dipositada per Fomento de Construcciones y
Contratas SA per import de 333.442,28 €, mitjançant aval bancari, així com les despeses
de publicitat dels anuncis de licitació.
Segon. Adjudicar el contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig
marítim i platges del terme municipal del Masnou a Corporación CLD, Servicios Urbanos
de Tratamiento de Residuos SL, amb CIF B-08173411, amb plena subjecció als plecs de
clàusules administratives i de condicions tècniques particulars, i d’acord amb la seva
oferta i les millores presentades pel preu d’1.675.531,26 € anuals, 1.843.084,39 € anuals,
IVA inclòs, d’acord amb els motius que s’indiquen en la part expositiva del present acord i
de conformitat amb el que estableix l’article 151.4 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
S’adjunta, com a annex a la present resolució, informe tècnic de valoració de data 23
d’abril de 2015, d’acord amb l’acta de la Mesa de data 27 d’abril de 2015, a efectes de
motivació.
Per a l’any 2015, la despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries següents:
MS 16211 22700 Recollida de rebuig
MS 16212 22700 Recollida brossa orgànica
MS 16300 22700 Neteja de carrers
MS 17020 22700 Servei de neteja de la platja
MS 16213 22700 Recollida selectiva
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Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, aquestes aniran
a càrrec de les aplicacions pressupostàries que en els pressupostos corresponents
s’habilitin i la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els pressupostos municipals respectius.
La durada del contracte s’estableix per quatre anys des de l’acta d’inici del servei, que
haurà d’estar signada pel responsable del contracte i el representat de l’empresa
adjudicatària.
El contracte es podrà prorrogar fins un màxim de dos anys més, per mutu acord de les
parts, abans de la finalització del contracte o de la seva pròrroga. La voluntat de no
prorrogar el contracte s’haurà de manifestar per part de l’adjudicatari amb una antelació
mínima de 6 mesos.
Tercer. Comunicar a Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos
SL que, al tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, l’Ajuntament efectuarà
requeriment a l’adjudicatari per a la seva formalització, que no es podrà produir abans del
transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació del present acord.
Quart. Autoritzar l’accés a l’expedient de contractació a Fomento de Construcciones y
Contratas SA i Recolte, Servicios y Medioambiente SAU , així com la resta de licitadors
que ho sol·licitin per escrit, als efectes que puguin examinar l’expedient a través d’una
persona degudament autoritzada, incloses les ofertes de totes les empreses licitadores,
atès que l’accés a l’expedient és un dret dels licitadors a accedir a la informació que ha
determinat l’adopció dels acords en el procediment de referència; amb els límits següents
als efectes de garantir el principi de confidencialitat:
-

L’accés a l’expedient s’ha d’efectuar un cop s’hagi produït l’acte d’adjudicació,
de conformitat amb el que disposa l’article 150.4 del TRLCSP.

-

L’accés a l’expedient no inclou la revisió de la documentació de les ofertes de
les empreses licitadores a la qual es refereix l’article 12 del Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques (Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre), ni dades personals. En conseqüència, la vista de
l’expedient no inclou:





Sobres A (documentació administrativa) presentats per les empreses
licitadores.
Capítol 3, de la carpeta 1 (Memòria tècnica dels serveis); del sobre B,
on apareix organigrama de l’empresa i les dades curriculars del
representant de l’empresa i del cap de serveis, de l’oferta presentada
per Fomento de Construcciones y Contratas SA.
Els punts de l’apartat 2 del volum 1, Introducció, presentació de
l’empresa, organigrames i sistemes integrats de gestió; del sobre B,
corresponents a l’organigrama de l’empresa, de l’oferta presentada per
Recolte Servicios y Medioambiente SAU.

Aquesta documentació es retirarà de l’expedient prèviament al tràmit de vista de
l’expedient.
-

L’accés a l’expedient comprèn la revisió de les ofertes de la resta de licitadors
(amb els límits anteriorment indicats), però no inclou la realització de còpies.

Cinquè. No admetre la sol·licitud de data 4 de maig de 2015, de suspensió de la
prestació del servei, sol·licitada per Fomento de Construcciones y Contratas SA, atès que
la resolució del Tribunal de Contractes del Sector Públic és immediatament executiva.
Tot, sense perjudici que, en cas d’interposar-se recurs contenciós administratiu contra la
resolució 67/2015 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb les previsions sobre tutela cautelar
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previstes a la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, acordi una mesura de
suspensió d’efectes.
Sisè. No admetre l’escrit d’al·legacions de data 11 de maig de 2015, presentat per
Fomento de Construcciones y Contratas SA, per extemporani, per tal com la Mesa de
Contractació, segons es desprèn de les actes de 20 i 26 de gener de 2015
respectivament, ja va revisar i admetre les propostes presentades a la licitació, i en la
reunió de data 27 d’abril de 2015 la Mesa únicament va procedir a l’execució de la
resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Setè. Notificar aquests acords als licitadors presentats i publicar-los al perfil de
contractant.
Vuitè. Publicar la formalització del contracte al perfil de contractant, al Boletín Oficial del
Estado i al Diari Oficial de la Unió Europea.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació: Els grups municipals de CiU (7 regidors), ERC-AM (3 regidors), PSC-PM (4
regidors), ICV-EUiA (3 regidors), GIM (1 regidor) i la regidora no adscrita hi voten a favor.
El Grup Municipal del PP (2 regidors) s'absté.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bé, a mi també m’ha costat entendre una mica l’explicació,
perquè és molt complex, perquè és que realment ho és. I jo explicaré per què ens hem
abstingut i en què ha consistit, a veure si sóc capaç d’explicar el que ha passat. Bé,
aquest contracte cal dir que és el més important de l’Ajuntament. O sigui, com a contracte
públic és el més important pel que fa a volum econòmic: estem parlant d’un milió vuitcents mil euros aproximadament per any, i a més és el més important segons l’apreciació
del ciutadà, perquè una de les demandes històriques que surten a cada enquesta quan
parles amb la gent del Masnou és la neteja. Com està la neteja, la neteja, la neteja i la
neteja. És un tema que és recurrent i, bé, pensàvem que amb un nou contracte i amb un
bon contracte, doncs, possiblement una gran part dels problemes de neteja actuals es
podrien anar solucionant o, com a mínim, el ciutadà, que és qui paga els impostos i qui
paga la neteja, és a dir, ho paguem entre tots, doncs, podria apreciar unes millores
substancials fruit d’aquesta nova licitació. Cal dir que aquesta licitació és el segon intent
que s’ha fet aquí a l’Ajuntament. Ja el primer intent va començar fa un temps, s’hi ha anat
donant voltes, amb el canvi de regidors, ja ho vaig explicar en un altre Ple del
corresponent departament, el contracte es va tornar a reiniciar, és a dir, a presentar la
nova licitació. És un tema que s’ha anat endarrerint, endarrerint, endarrerint i a les últimes
ens ho trobem a final de mandat. I ens ho trobem a final de mandat de la següent forma.
Entre les millors ofertes presentades, la millor de totes les ofertes queda exclosa, per un
defecte de forma que en principi la Mesa de Contractació no ho va apreciar com un
defecte perquè quedés exclosa, però sí que ho va apreciar el tribunal corresponent
davant un recurs del segon licitador. Què passa? Ens quedem amb una oferta que no és
la millor, la millor oferta ja la teníem, la següent oferta no és la millor. I amb més
consideracions, consideracions que l’adjudicació que s’està duent a terme pot presentar
una litigiositat important en aquest Ajuntament de nou, pot presentar un recurs contenciós
administratiu per part de qui ha perdut i pot presentar, després, altres recursos per part
dels següents als quals s’ha adjudicat aquesta licitació. Jo no sé si han sentit abans les
anteriors explicacions que hem fet respecte de l’aprovació del Pla Urbanístic, quant al
tema de l’aprovació dels preus del transport urbà, però la paraula litigi surt a cada tema
que parlem. Sentència tal, litigi tal, etc. Què ens està passant? Bé, sembla que s’està
judicialitzant la forma de fer i desfer als ajuntaments i nosaltres no hi estem d’acord. No hi
estem d’acord. Potser el Quijote hauria fet el mateix, però no estem d’acord amb
aquestes formes. Al nostre parer, la millor de les opcions que hauríem tingut per a aquest
Ajuntament, sens dubte, hauria estat fer una nova licitació i, amb una nova licitació, amb
les cartes conegudes per part de tots els licitadors segurament qui guanyaria al final seria
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el ciutadà del Masnou amb una millor oferta encara que la que s’havia presentat. No
sabem com podrà acabar això, esperem que acabi bé, però el que està clar és que no
volem ser partícips ni col·laborar en aquest acte. No volem votar-hi a favor, no podem
votar-hi en contra, hi ha una sentència pel mig, però tampoc ens poden demanar per
imperatiu legal que ens adscrivim a una aprovació formal. Gràcies.
El Sr. F. Xavier Serra
En primer lloc, nosaltres sí que hem votat afirmativament, no perquè ens agradi
especialment que els serveis públics municipals es facin a través de concessions, però
tampoc tenim possibilitats en aquest Ajuntament de fer una altra cosa, amb l’economia tal
com la tenim i les finances que tenen actualment els ajuntaments. I també perquè, a
veure, si el problema és no tenir o tenir litigis, facis el que facis en aquest cas tindràs
litigis exactament igual. Perquè la sentència del Tribunal Català de Contractes diu que
s’han de retrotreure les actuacions en el moment en què la Mesa es va reunir per decidir
el primer guanyador. I, per tant, si no fas això, qualsevol de les empreses que prestava
compareixença en aquest moment pot iniciar un procés de contenciós administratiu
contra la decisió de l’Ajuntament de tornar a convocar un nou concurs. Per tant, si el tema
és el litigi, jo crec que ni una via ni l’altra la salva. I el que han fet és donar, sobretot, valor
al que ha estat un treball, que nosaltres volíem posar al damunt de la taula, molt positiu
dels serveis tècnics del departament, que són els que han valorat les diverses ofertes que
hem tingut sobre la taula. Aquesta no ha estat una decisió política, sinó que ha estat una
decisió tècnica amb criteris tècnics, que és el que ha donat els resultats que avui
aprovem.
I el tema de les grans empreses, segurament fent l’aprovació avui tornarem a estar en
altres litigis, però és que això és un costum a tot Catalunya, no és un tema d’aquest
Ajuntament. Aquestes empreses, moltes, es dedicaven bàsicament a la construcció,
llavors la construcció no està en el seu millor moment, estan optant per obrir serveis en
altres camps. Aquest de la neteja en seria un, però hi hauria coses curioses, com per
exemple escoles bressol. Bé, que una empresa d’aquest caire que s’ha dedicat tota la
vida a la construcció es dediqui a obrir vies en escoles bressol sembla impensable.
S’estan fent coses d’aquest tipus, perquè busquen maneres de continuar mantenint la
seva màquina greixada. I, naturalment, com que tenen advocats al seu servei, el que fan
és que quan tenen una sentència o un resultat d’un concurs que no els agrada i veuen la
possibilitat de fer un contenciós o anar contra la decisió ho fan. I això, jo, amb broma, en
la Comissió deia que segurament guanyarà l’últim. Quan vagin eliminant tots els de la
llista, a l’últim no hi haurà ningú que li podrà fer un contenciós o un litigi, per tant serà
l’empresa amb menor valoració la que guanyarà aquest concurs al final. En fi, és el que
toca fer, s’han fet les coses de forma correcte, de totes formes en un marc que no ens
agrada gens i que, a més, està molt viciat per temes externs a aquest Ajuntament.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres entenem que és un tema, un tràmit administratiu, i
no teníem intenció d’intervenir, però l’explicació que ha fet el senyor Federico de las
Heras del Partit Popular, de la qual discrepem obertament, ens ha donat peu a intervenir.
Perquè nosaltres creiem sincerament que aquesta licitació recau en la millor oferta,
perquè és la millor oferta, l’ordre. És la millor oferta que compleix amb allò que
estipulaven els plecs fins que ningú no digui el contrari. Tot pot ser, però de moment és la
millor oferta. L’oferta que vam adjudicar anteriorment no complia amb el que havia de
complir i, per tant, la justícia ens ha dit: senyors, no poden adjudicar aquesta oferta a
aquesta empresa, l’han d’adjudicar a la que, revertint a la posició que ens trobàvem a la
mesa, sense comptar el que hem deixat fora, guanyi. Ha guanyat aquesta. És la millor
oferta; per tant, senyor de las Heras, perdoni que discrepi, però sí que tenim la millor
oferta de les que s’han presentat. I això és una bona notícia, perquè això ha estat un
procés molt llarg. I hi ha molts culpables, i jo hi tinc una part de responsabilitat, com a
membre de l’anterior Govern no vam ser capaços d’aconseguir que una empresa o que
acabés el concurs amb alguna empresa, va quedar desert. Però això és una cosa que
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s’ha anat heretant, hem trigat molts anys a tenir una empresa, i jo crec que és una bona
notícia i el Govern, jo com a part del consistori que en el seu moment vam donar el vot a
favor, estem satisfets que això, per fi, es tanqui. I esperem que això és quedi així, que es
tanqui, i que el proper Govern del Masnou, sigui qui sigui, tingui aquest tema resolt. Això
sí que és una bona notícia.
El Sr. Pere Parés
Sí, estic d’acord que ha estat al·ludit, però primer donarem la paraula al regidor de l’Àrea i
després li donaré la paraula a vostè.
El Sr. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. Només volia agrair els vots favorables de tots els grups que hi
han votat a favor. Lamento l’abstenció del Partit Popular per aquest tema. Volia agrair al
senyor Xavi Serra les explicacions que ha donat. Tal com vam comentar, també, dies
enrere en l’anterior Ple, qui hi perd és el ciutadà, perquè la millor oferta queda exclosa, el
millor preu queda exclòs i si és cert és una valoració tècnica la que hi ha hagut; per tant,
nosaltres només hem referendat el que ha sortit tècnicament. Per a la gent que pot estar
aquí escoltant, exactament es pot preguntar què ha passat? Doncs exactament ha passat
que Fomento i Construcciones y Contratas no va posar la imatge corporativa dels
camions, és a dir, com aniran els camions pintats, o com aniran vestits els treballadors.
Per a això hi havia un requisit, és cert, però la Mesa ho va veure, es va parlar, es va
veure què és el que havia hagut en altres contractes en altres pobles i ciutats que havia
passat exactament igual, es va veure que en altres llocs s’havia considerat
desproporcionat excloure una empresa pel fet de no aportar la imatge corporativa dels
camions o de la roba, crec que és desproporcionat i, per tant, no afecta el servei ni la
proposta tècnica, i així es va optar per una puntuació de 0 punts en aquest apartat, de
dos possibles, i, per tant, es va tirar endavant amb aquest tema.
Ara ens hem trobat, doncs, que el tribunal diu que si posem tal cosa, doncs, s’ha de fer
aquell tema. Acatem, vam dir que no hi estem d’acord, però acatem i avui adjudiquem a
la següent millor oferta que, és la que hi havia. Esperem, com ha dit el senyor Suñé, que
no hi hagi més recursos, no s’aturi més aquests temes i, ja per fi, puguem tenir en el
municipi un contracte actualitzat, amb els vehicles que necessitem per poder donar una
bon servei al municipi. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Gràcies, senyor Jordi Matas. Ara el senyor de las Heras per al·lusions.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
És per l’al·lusió parlant de les millors ofertes. Quina és la millor oferta? Bé, la millor oferta
és la que no tindrem en aquest cas. Aquí, quan parla el senyor Suñé de la millor oferta es
refereix a la de més puntuació per exclusió de la primera. Jo, quan parlo de la millor
oferta, parlo de la millor opció per als ciutadans del Masnou, que és la que s’ha perdut.
Una mica és qüestió de matís. Només això. Gràcies.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. No entraré en el que diu el senyor de las Heras, jo tinc la meva
opinió, però sí que faré un retret al senyor Matas, perquè ha estat relativament correcte
quan ha fet l’explicació del que va passar, però ha omès un detall i és que el nostre Grup
va presentar una observació, una esmena explicant que Fomento de Construcciones y
Contratas no complia els requisits que nosaltres mateixos havíem posat perquè no
aportava tota la documentació, fos els trajos i la tintada, com si hagués estat una altra
cosa. No complia amb els requisits. La Mesa va decidir no estimar la nostra al·legació i al
final el que ha passat és que els tribunals, lamentablement, ens van donar la raó. El que
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ha fet és endarrerir més el procés. Per tant, això m’hagués agradat que el senyor Matas
ho hagués explicat. Gràcies
El Sr. Jordi Matas
No tinc cap inconvenient per rectificar-ho, en el sentit que és cert que va passar. Però
també és cert que a causa del seu escrit es va analitzar aquesta informació i es va veure
que en altres ajuntaments això havia passat, i que no era motiu per poder excloure.
Perquè el capítol sí que estava creat, que no hi és aquesta documentació, és cert, és
cert. Vostè va aportar aquest tema, es va valorar i, per desgràcia, hem tingut aquest
contratemps. Ja està, només era això.
5. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA demanant actuacions en relació
amb l'ocupació de la platja pel Club Nàutic el Masnou
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.
Aviat farà 14 anys, el mes de juny de 2001, i amb motiu del desplaçament en més de 6 m
sentit Mataró de la tanca del Club Nàutic del Masnou CNM, el grup municipal d’ICV va
presentar una moció denunciant aquesta actuació i posant de manifest altres possibles
actuacions irregulars quant a l’ocupació privativa per part del CNM d’una part de la platja
que ICV entenia que era un espai públic.
Malgrat que, amb els vots en contra del Govern municipal d’aquella època (CiU i PP), la
moció va ser rebutjada, el CNM, en un escrit presentat el 19 de juny, va informar
l’Ajuntament que havia retirat la tanca i que, en breu, aportarien còpia dels permisos i
autoritzacions que els facultaven per ocupar la platja.
Fa pocs dies hem vist amb sorpresa que, a la zona de platja del Masnou situada entre la
Nècora d’Or i part de la zona ocupada per les instal·lacions del CNM, s’han col·locat unes
balises per delimitar un espai de sortida i entrada d’embarcacions que, al nostre entendre,
afecten una franja de platja que no correspon a l’àmbit assignat al CNM.
Aviat també apareixeran els cartells que, any rere any, informen del perill per sortida i
entrada d’embarcacions i la clàssica corda que els acompanya. Cartells i corda que mai
sabem si estan col·locats o no en el lloc permès per les autoritzacions de què disposa el
CNM.
Aquesta i altres actuacions han provocat les queixes de veïns i veïnes del Masnou,
persones usuàries de la platja, que no entenen com l’Ajuntament pot permetre un suposat
aprofitament privat d’un espai públic.
ICV-EUiA creu que, en defensa dels interessos legítims dels nostres veïns i veïnes i
respectant tots i cadascun dels drets que corresponguin al CNM, cal aclarir aquesta
situació d’una vegada per totes i, per tant, cal conèixer quins són els límits que
corresponen a les autoritzacions que tingui el CNM, quina és la documentació que els
avala, quins són els usos permesos dins aquests límits i les normes que els regulen i
quines són les normes que regulen la instal·lació de cartells, balises i altres eines de
senyalització que, amb motiu de les activitats que es vulguin desenvolupar, s’hagin de
col·locar en els límits esmentats. Per aquesta raó, el passat 4 de maig, el nostre grup va
presentar al registre de l’Ajuntament una instància en la qual sol·licitava informació al
Govern municipal en relació amb aquest tema.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa
que l’Ajuntament Ple prengui els següents
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ACORDS:
1. Demanar al Govern municipal que, amb caràcter d’urgència, faciliti als grups
municipals del consistori i a la regidora no adscrita la documentació que determina
els espais assignats al Club Nàutic del Masnou en l’àmbit del Sistema Portuari i de
la Platja del Masnou i que, si no en disposa, la sol·liciti als organismes i
administracions corresponents i al CNM, també amb caràcter d’urgència.
2. Encarregar, als serveis jurídics de l’Ajuntament, la confecció d’una relació amb la
normativa que regula els usos permesos en els espais assignats al CNM, les
autoritzacions que s’hagin de sol·licitar i la normativa que regula la senyalització
necessària per a la realització de les activitats corresponents als usos esmentats.
3. La realització urgent d’una inspecció municipal que determini si la instal·lació de
les balises està feta d’acord amb les autoritzacions de què disposa el CNM i, en el
cas que no sigui així, insti el CNM perquè, de manera immediata, rectifiqui la seva
col·locació.
4. Facilitar còpia de la documentació i l’informe corresponent als apartats 2 i 3 de la
moció als grups municipals del consistori i a la regidora no adscrita.
5. Informar d’aquests acords el Club Nàutic del Masnou i fer-los públics a El Masnou
Viu.
El Sr. Jordi Matas
Jo, senyor Màxim, li demanaria retirar el punt 3, perquè és un fet que ja s’ha produït; per
tant, no té raó de ser. I rectificar el punt 4, posar només apartat 2 i el 3 no cal.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, nosaltres no tenim cap inconvenient perquè l’informe se’ns ha lliurat aquest matí, per
tant la inspecció està feta, les balises s’han col·locat en el lloc que pertocava i l’informe ja
el tenim; per tant, entenem també que no té sentit mantenir aquest redactat i no tenim cap
inconvenient a retirar-lo.
El Sr. Pere Parés
Per tant, es retira el punt tercer i es rectifica el punt quart.
El Sr. Jordi Matas
El punt quatre queda de la manera següent: facilitar còpia de la documentació i l’informe
corresponent a l’apartat dos.
La moció queda de la manera següent.
Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA demanant actuacions en relació a
l'ocupació de la platja pel Club Nàutic El Masnou
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.
Aviat farà 14 anys, el mes de juny de 2001, i amb motiu del desplaçament en més de 6 m
sentit Mataró de la tanca del Club Nàutic del Masnou CNM, el grup municipal d’ICV va
presentar una moció denunciant aquesta actuació i posant de manifest altres possibles
actuacions irregulars quant a l’ocupació privativa per part del CNM d’una part de la platja
que ICV entenia que era un espai públic.
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Malgrat que, amb els vots en contra del Govern municipal d’aquella època (CiU i PP), la
moció va ser rebutjada, el CNM, en un escrit presentat el 19 de juny, va informar
l’Ajuntament que havia retirat la tanca i que, en breu, aportarien còpia dels permisos i
autoritzacions que els facultaven per ocupar la platja.
Fa pocs dies hem vist amb sorpresa que, a la zona de platja del Masnou situada entre la
Nècora d’Or i part de la zona ocupada per les instal·lacions del CNM, s’han col·locat unes
balises per delimitar un espai de sortida i entrada d’embarcacions que, al nostre entendre,
afecten una franja de platja que no correspon a l’àmbit assignat al CNM.
Aviat també apareixeran els cartells que, any rere any, informen del perill per sortida i
entrada d’embarcacions i la clàssica corda que els acompanya. Cartells i corda que mai
sabem si estan col·locats o no en el lloc permès per les autoritzacions de què disposa el
CNM.
Aquesta i altres actuacions han provocat les queixes de veïns i veïnes del Masnou,
persones usuàries de la platja, que no entenen com l’Ajuntament pot permetre un suposat
aprofitament privat d’un espai públic.
ICV-EUiA creu que, en defensa dels interessos legítims dels nostres veïns i veïnes i
respectant tots i cadascun dels drets que corresponguin al CNM, cal aclarir aquesta
situació d’una vegada per totes i, per tant, cal conèixer quins són els límits que
corresponen a les autoritzacions que tingui el CNM, quina és la documentació que els
avala, quins són els usos permesos dins aquests límits i les normes que els regulen i
quines són les normes que regulen la instal·lació de cartells, balises i altres eines de
senyalització que, amb motiu de les activitats que es vulguin desenvolupar, s’hagin de
col·locar en els límits esmentats. Per aquesta raó, el passat 4 de maig, el nostre grup va
presentar al registre de l’Ajuntament una instància en la qual sol·licitava informació al
Govern municipal en relació amb aquest tema.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa
que l’Ajuntament Ple prengui els següents
ACORDS:
1. Demanar al Govern municipal que, amb caràcter d’urgència, faciliti als grups
municipals del consistori i a la regidora no adscrita la documentació que determina
els espais assignats al Club Nàutic del Masnou en l’àmbit del Sistema Portuari i de
la Platja del Masnou i que, si no en disposa, la sol·liciti als organismes i
administracions corresponents i al CNM, també amb caràcter d’urgència.
2. Encarregar, als serveis jurídics de l’Ajuntament, la confecció d’una relació amb la
normativa que regula els usos permesos en els espais assignats al CNM, les
autoritzacions que s’hagin de sol·licitar i la normativa que regula la senyalització
necessària per a la realització de les activitats corresponents als usos esmentats.
3. Facilitar còpia de la documentació i l’informe corresponent a l’apartat 2 de la moció
als grups municipals del consistori i a la regidora no adscrita.
4. Informar d’aquests acords el Club Nàutic del Masnou i fer-los públics a El Masnou
Viu.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 19 vots a favor i 2 vots en contra.
Votació. Els grups municipals de CiU (7 regidors), ERC-AM (3 regidors), PSC-PM (4
regidors), ICV-EUiA (3 regidors), GIM (1regidor) i la regidora no adscrita hi voten a favor.
El Grup Municipal del PP (2 regidors) hi vota en contra.
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El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bé, hem votat en contra de la moció, perquè bàsicament la
majoria de les coses que es demanen les podem demanar per un escrit a l’Ajuntament.
Aquesta és una. Per una altra banda, som del parer i pensem que les relacions que ha de
tenir l’Ajuntament amb les entitats del poble, i en especial amb entitats de la rellevància
que té un Club Nàutic, com tantes altres, no és la millor forma de mantenir-les a través de
mocions que es presentin a l’Ajuntament. El nostre vot negatiu és en contra que les coses
es facin d’aquesta forma quan hi ha molts altres camins, i més per temes de tan poca
rellevància i senzilles com són temes com aquests. Entrar a la votació que si el sí o a la
votació de renegociar un punt a favor o en contra és entrar al drap de la moció i jo penso
que aquest tipus d’actuacions per part nostra deixen en mal lloc la gestió que ha de fer
l’Ajuntament davant de les seves entitats esportives. I estem parlant d’entitats esportives
socials d’importantíssima rellevància, com podrien ser d’altres de menor importància, per
petites o per altres activitats, aquí hem de tractar igual. No és la forma de relació que
nosaltres volem amb les nostres entitats, associacions i clubs, no és aquesta. Gràcies.
El Sr. Jordi Matas
Gràcies. També perquè quedi clar, des de la Regidoria de Medi Ambient no fem
distincions amb ningú a la platja i fem la nostra feina. Fruit d’això, és que es va detectar
aquest tema, que l’empresa d’abalisament o qui fos el responsable, doncs, no havia fet
bé aquest tema, i se’ls hi va dir. En aquest moment, hi ha hagut aquesta presentació de la
documentació per part d’Iniciativa i a continuació han fet aquesta moció. O sigui,
nosaltres tenim aquest coneixement. Per tant, és una informació que no tenim cap
inconvenient a facilitar a ningú, perquè s’han fet les coses com a qualsevol control que
fem en aquest espai. De tots els usuaris, que hi ha. Només aprofitant aquest tema que és
la platja, doncs, la preocupació la tenim tant per guinguetes, com Club Nàutic, com les
cordes i les boies de limitació, que si no estan posades és perquè el vaixell va haver
d’anar a socórrer la de Mallorca que es va encendre i això ha fet alterar la planificació i,
llavors ara, aquesta setmana, ja havien d’estar posades; però si va amb molt retard és
per un altre tema. Per tant, hi estem a sobre, i tant a sobre, doncs, com per exemple, avui
hem sabut que el Masnou tornarà a tenir la bandera blava a les dues platges, per tant
poder tenir la bandera blava a la platja del Masnou i a la d’Ocata és un senyal que els
tècnics de l’Ajuntament fan la seva feina en benefici de tot el poble.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc volia agrair el suport de dinou regidors a la
moció presentada pel nostre Grup. En cap cas la moció qüestiona que, des de la
Regidoria de Medi Ambient, es facin distincions a l’hora d’actuar sobre la platja, la moció
em sembla que té un redactat molt curós.
Aprofito per felicitar el Govern per aconseguir la recuperació de la bandera blava, però jo
volia començar la meva intervenció manifestant que la moció que hem presentat, a
diferència del que alguns puguin opinar, no és una moció contra ningú. És una moció a
favor del respecte dels drets legítims dels veïns i les veïnes del Masnou que fan servir la
platja i també, com no podia ser d’una altra manera, a favor de respectar els drets del
Club Nàutic del Masnou i dels seus socis i les seves sòcies.
A l’exposició de motius s’expliquen, breument, uns antecedents de fa catorze anys en els
quals es parla de possibles actuacions irregulars. D’una col·locació de balises que
afectava una zona de platja que no corresponia a l’àmbit assignat, cosa que
posteriorment se’ns ha donat la raó, i de les queixes de veïns i veïnes del Masnou,
usuaris de la platja que suposem havien arribat al Govern municipal. I el que és més
important és que també es fa esment a la necessitat d’aclarir d’una vegada per totes els
dubtes que cada any se’ns plantegen respecte de l’ocupació de la platja per part del Club
Nàutic del Masnou. I les propostes d’acord eren bàsicament dues. Ara han quedat en una
de sola. La primera, que recopilés documentació i normativa que regulés els espais
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assignats, els usos, les autoritzacions, la senyalització i la seva col·locació. I la segona,
que es fes la demanda. Hem acceptar retirar la inspecció, perquè la inspecció ja s’ha fet i,
repeteixo, ens ha donat la raó. Per tant, crec que, malgrat el que alguns han afirmat aquí,
està suficientment justificada la presentació de la moció.
Estem en època electoral, i és veritat que prendre determinades posicions pot donar
rèdits electorals a favor o en contra, però jo entenc que l’obligació dels grups municipals
és sempre actuar amb coherència. I, fixeu-vos, això que s’ha solucionat aquest any és un
problema que es va plantejar l’any 2001, es va reiterar l’any 2002, i que, sense anar més
lluny, l’any 2014, el regidor ho recordarà, li vaig fer arribar dos o tres correus electrònics,
exactament pel mateix problema. Llavors, jo crec que ja ha arribat, i jo i el nostre Grup
creiem, que ja ha arribat l’hora que això s’aclareixi, que es delimiti d’una vegada per totes
i que tothom sàpiga quins són els seus drets i les seves obligacions, evitant d’aquesta
manera problemes tant al Club Nàutic del Masnou com als veïns i veïnes. Aquest és el
sentit de la moció i per aquest sentit nosaltres l’hem presentat i, malgrat que se’ns havia
demanat que la retiréssim, l’hem mantinguda. Gràcies.
El Sr. Pere Parés dóna la paraula al Sr. Federico Manuel de las Heras.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bé, de fet és una al·lusió directa. Quan aquí se’m parla que es pot fer electoralisme o es
pot fer un determinat partidisme per prendre unes determinades posicions, doncs he
d’explicar-ho, perquè això va directament adreçat a nosaltres.
El Sr. Pere Parés
Podem estar al·ludits tots, eh, i no ho hem fet.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
En el sentit que nosaltres hem votat en contra d’aquesta moció. I, repeteixo, una mica
l’argument perquè hem votat en contra. Hem votat en contra, no evidentment a l’actuació
de l’Ajuntament. L’Ajuntament té l’obligació d’actuar no a l’àmbit del nàutic, sinó en l’àmbit
del nàutic, de la neteja, dels veïns, dels sorolls, ha d’actuar en les inspeccions, ha
d’actuar en tots els àmbits perquè és la seva obligació, només faltaria. Jo el que dic és
que no és aquest el camí i la relació a través de les mocions per les entitats rellevants o
no rellevants del poble, perquè hi ha molts altres camins. Jo em refereixo a això, no és
aquest el camí. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Bé, el Ple extraordinari s’ha acabat. I ara arriba aquell moment emocionant, de cada
quatre anys. Abans de donar la paraula a tothom que vulgui fer-ho, jo que voldria dir que
el mes d’abril vam assolir els 36 anys de restabliment de democràcia local. Jo crec que
parlo en nom de tots vostès si avui fem un petit recordatori, un petit homenatge a tota
aquella gent que al llarg de nou mandats, tinguin la ideologia que tinguin, han passat per
aquí. Avui ens recordem de tots ells, alguns d’ells ja no hi són. Veig pares, penso en
alguns dels pares de gent que veig aquí que també han passat per aquí. Segurament
avui, la nostra regeneració no estaria on està si no hagués estat per l’esforç d’aquests
patriotes, d’aquests que van començar a lliurar aquest camí. Per tant, ens sentim
orgullosos del seu llegat tots plegats. I també alguns de vostès no retornaran a aquesta
sala com a regidors o com a regidores d’aquest consistori. I jo els demano el mateix que
els va demanar l’anterior alcalde en un dia com avui de fa quatre anys: que mai es
desvinculin del Masnou. Que el Masnou és viu, gràcies a molta gent i que, per tant,
segueixin en primera línia, no de l’activitat municipal, però sí de l’activitat del poble.
Aquest és un indret on se segueix valent la pena viure, on val la pena viure. On val la
pena que els nostres fills i néts segueixin arrelant i a aquestes expectatives hi hem
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contribuït, no el Govern, això és mèrit de tots nosaltres i, per tant, qui de vostès vulgui
demanar la paraula perquè quedi palès en l’acta, doncs, així serà.
En especial significació a aquelles que a partir d’avui deixen de caminar amb nosaltres
però que no deixaran de caminar pel mateix camí.
La Sra. Carmen Martínez
Jo només volia dir que, en fi, que abandono aquest càrrec de regidora d’aquest consistori,
me’n vaig amb certa nostàlgia, amb molts sentiments. Però em va fer molta gràcia un
comiat que va fer un periodista que va morir fa molt poc, per acomiadar-se d’una etapa de
la seva professió, simplement va dir això: Gracias, gracias, un beso de futuro para todos.
La Sra. Judit Rolán
Jo em volia acomiadar dels meus companys, dels vint companys que he tingut durant
aquests quatre anys. Quatre anys que no han estat fàcils per mi, tots ho coneixeu. Bé, la
Carmen diu que se’n va amb enyorança. Jo me’n vaig amb alegria, crec que el meu lloc
no té continuïtat aquí. M’emporto moltes decepcions, m’emporto moltes alegries, però el
balanç és positiu. I, bé, avui que és un dia emotiu i que és l’últim dia en el qual podem
compartir aquest escenari, volia agrair molt especialment a tots els companys de
l’oposició que han estat durant aquests tres anys amb mi i m’han fet aquest camí una
mica més fàcil. Seguiu treballant pel Masnou, no ho oblideu mai. Ara, com deia el Màxim,
és moment de precampanya, de treure rèdits electorals. Jo avui, que m’acomiado, us
demano una cosa, i és que aquell programa que avui defenseu tan aferrissadament, el
pengeu al vostre despatx i no l’oblideu mai durant els quatre anys que us acompanyarà.
Gràcies.
El Sr. F. Xavier Serra
Jo, com que no sé fer les coses excessivament breus del tot, sempre em complico una
mica la vida i sí que volia aprofitar per fer algunes coses. Primer, volia agrair
profundament als treballadors d’aquesta casa l’època que vam estar al Govern, però
també les èpoques en què hem estat a l’oposició. Es desconeix molt la feina que fan els
treballadors municipals, i quan un ho veu de prop realment canvia alguna de les possibles
visions esbiaixades que pot tenir sobre el que significa i el que fan els treballadors de
l’Ajuntament. Segur que sense ells, si alguns de nosaltres hem fet alguna cosa bé en
molts casos és gracies al treball i la feina dels treballadors municipals. Volia donar les
gràcies, perquè no, als regidors que no han estat al nostre Grup Municipal al llarg
d’aquests anys que hi he estat, que són uns quants, i que han fet que sigui relativament
fàcil estar en aquests plenaris. Cal recordar que en altres poblacions de la tibantor política
es passa a la tibantor personal i que això, fins avui, al Masnou ―i espero que això sigui
així i que continuï de la mateixa manera― no és així. Volia donar les gràcies
especialment, evidentment, als membres del meu Grup Municipal que, tot i que no
sempre hem estat d’acord, encara que no s’hagi notat, han fet també que sigui molt fàcil
compartir amb ells aquesta tasca.
Volia recordar, perquè no podia fer-ho d’una altra manera, bé ho ha fet recordar també
ara el senyor alcalde, el meu pare, que va ser regidor d’aquest Ajuntament i que espero
haver complert amb algunes de les seves idees força, i en citaré algunes. La primera
seria el fet de la lluita per la justícia social del poble de Catalunya. Era una de les seves
idees força i també penso que ha estat una de les meves idees força al llarg de la meva
tasca com a regidor. La segona és la lluita per les llibertats de Catalunya, és una altra de
les idees força que ha defensat el meu pare i jo espero, també, haver defensat aquesta
idea força al llarg d’aquests anys. I afegint-hi, en tot cas, la lluita per una societat
ecològicament sostenible que no compartia tant el meu pare, perquè era una altra època,
però que avui en dia és impossible fer política i no tenir en compte aquest tipus de coses.
Jo espero que aviat a Catalunya podem estar molt més a prop de tenir una justícia social
millor, que a més aquest mandat sigui, i això és una opinió evidentment meva, és que
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Catalunya es converteixi definitivament en una república independent i que això ho vegi
aquest mandat proper i, finalment, volia desitjar bona sort a tots i a totes els que
continueu i els que s’incorporaran, que hi ha gent que no és avui aquí però que
s’incorporarà segur com a resultat de les properes eleccions municipals i que tots ells i
totes elles facin un Masnou molt millor. Espero que sigui així i gràcies a tots i a totes.
El Sr. Llorenç Birba
Gràcies. Bé, hi ha un refrany que diu: “no es pot dir mai d’aquesta aigua no en beure”. Dic
això perquè avui m’acomiado, però no és la primera vegada que m’acomiado. Ja ho vaig
fer al 2003. I, bé, permetin-me aquesta ironia, però està bé fer-ho. He estat dotze anys en
aquest Ajuntament, com deia abans l’alcalde, pels anys que portem de democràcia,
doncs, un terç representant els ciutadans del Masnou. I això és un orgull i una satisfacció
i a la qual convido, doncs, a que hi hagi més rotació i que s’incorpori més gent. A mi se’m
va encarregar en aquest mandat d’assumir una feina que, sincerament, no és gaire
agradable, és bastant ingrata, però bé, crec que hem progressat prou bé i puc marxar
relativament content. Avui, afortunadament, ja ningú no se’n recorda que al principi de
mandat vam estar set mesos sense poder pagar un sol proveïdor. Teníem amenaces de
tall d’enllumenat constants, no podíem pagar les nòmines el dia que tocava i en el 100 %
dels imports. Avui, afortunadament, ja ningú no se’n recorda, doncs hem fet un pas, jo
crec que hem fet un pas positiu. No teníem liquiditat, l’Ajuntament estava en situació de
dèficit i amb un endeutament alt, hem reduït l’endeutament en un 35 % en quatre anys i
hem passat de situació de dèficit a situació de superàvit. Paguem les nòmines
puntualment i els proveïdors a quinze dies. Hi ha molta gent que això no ho valora, però
jo crec que és molt important. I, per tant, crec que me’n vaig content, aquí es ve, es fa un
servei i te’n tornes a anar, no és una cosa de per vida.
I l’única cosa que potser reclamaria, potser una mica enllaçant amb el que deia el
company, el Xavier Serra, no sé si és en la mateixa línia, però el 79 es va començar amb
molta il·lusió, amb molt esperit de servei, ganes de fer coses i de respecte, i potser amb
aquests trenta-sis anys això ha decaigut. I, per tant, jo crec que potser s’hauria de tornar
a repensar i tornar una mica als orígens de la sortida de la dictadura i començament de la
democràcia en què la gent tenia un altre tipus d’esperit de cooperació i de treball. I, per
tant, animo els que continuïn, doncs, que repensin una mica en aquest sentit. Moltes
gràcies.
El Sr. Ferran Flo
Bona nit. Acomiadar-me, dir que ha estat un plaer estar durant vuit anys aquí, dos
mandats, servint l’Ajuntament del Masnou. Tot i que aquest mandat darrer a l’inici va ser
convuls, ho vaig passar malament, vaig tenir problemes i tots ja ho sabeu, ara no toca
explicar-vos-ho i això m’ho quedo per mi, m’ho guardo en el pap. Però, tot i així doncs,
l’experiència és molt enriquidora, la veritat és que és al·lucinant, recomano a la gent,
encoratjo la gent que vulgui donar un servei al poble, que s’apuntin, que s’animin a les
diverses forces polítiques del Masnou perquè val la pena. És enriquidor i bé als
companys i companyes que es quedaran i els futurs companys que formaran part del
consistori, doncs, que actuïn sempre amb pro del Masnou, que facin masnouisme. Que
deixin a vegades estar el que és el partidisme i que mirin ben bé pel que és el Masnou. I
també, bé, com tots sabeu, la majoria que em coneixeu i a més a més la formació política
en què estic sabeu que sóc nacionalista de soca arrel, fins al moll de l’ós. Espero que els
consistoris que surtin a partir del dia 24 d’aquest mes, dintre de deu dies escassos, doncs
que serveixi, que en siguin el motor. Catalunya comença al nostre ajuntament, a cada
municipi el motor per impulsar la consulta o el referèndum del dia 27 de setembre i que,
de manera democràtica, la gent esculli el que vulgui i que, si democràticament la majoria
de catalans i catalanes volen la independència, es comenci a fer d’independentisme a
partir dels ajuntaments, a partir dels municipis. Gràcies a tothom, bona nit.
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El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Bé, avui jo tanco una etapa, una etapa que no ha estat curta,
que ha estat llarga. Ha estat una etapa molt enriquidora i tinc la satisfacció de tancar
aquesta etapa per voluntat pròpia, de la mateixa manera que fa setze anys vaig voler-la
iniciar. I això, per a mi, és una gran satisfacció.
Primer, voldria fer els agraïments a les dues persones que han confiat en mi i que em van
demanar que els acompanyés en el seu projecte. Un era l’Eduard Gisbert i l’altra la Marta
Neira. Volia agrair la confiança als companys del Grup Municipal. També volia agrair la
confiança als companys dels diferents consistoris dels quals jo he format part. I també vull
agrair la confiança als treballadors municipals que ens han ajudat a fer la feina de regidor
d’una forma més senzilla i més fàcil. Voldria tenir un record molt especial per aquells dos
departaments en els quals jo vaig tenir la responsabilitat política, que eren els de
Promoció Econòmica i Finances. I volia donar les gràcies, perquè no, als ciutadans que
ens han anat votant i ens han aguantat durant aquests anys. Jo només vull fer dues
reflexions molt curtes: una, vull recordar unes paraules que va dir en aquesta mateixa
sala l’historiador Josep Maria Ainaud de Lasarte en una conferència d’aquestes de l’11 de
setembre, no recordo ben bé quin any, que va dir que tots els ciutadans, en un moment o
altre de la seva vida, haurien de passar per l’experiència de ser regidors. I jo hi estic
plenament convençut, perquè els que som regidors, quan anem pel carrer, primer som
molt crítics perquè anem mirant els bancs, les papereres, aquell semàfor que no funciona,
aquell llum que no arranca. Però també som molt coneixedors del que hi ha darrera de
cada cosa. Del que costa posar en marxa un projecte, un arranjament d’una vorera, un
equipament, fins i tot una paperera o un trist fanal. I, per tant, valorem en la seva mesura
el que costa i, si tots féssim el mateix, si tots ho valoréssim igual, segur que les coses es
conservarien millor.
Després, voldria fer un prec, d’alguna forma ja ho ha dit també el company Xavi Serra
amb el qual vam començar més o menys a la seva segona etapa al mateix moment, jo i
altres companys vam heretar una forma de fer política aquí al Masnou, que és una cultura
política que és la del respecte, la de no insults, la que no hi hagi denúncies, on hi ha una
relació personal entre els regidors malgrat els partits polítics en els quals militem, és fins i
tot d’amistat. Això, malauradament, no es repeteix a tots els ajuntaments. Aquí sí i tinc
l’orgull de dir que, malgrat tots aquests anys, avui deixo aquesta herència que vam rebre i
demanaria a aquells que seguiu que mantingueu aquesta cultura política al Masnou,
perquè el primer beneficiat és el ciutadà i l’últim són els mateixos regidors que fan la feina
molt millor d’aquesta manera. I, res més, volia agrair, doncs, la paciència que heu tingut
amb mi tots els que heu col·laborat en el Govern, a l’oposició, perquè he fet una mica tots
els papers de l’auca, i que tingueu molt bona sort a partir d’ara. Gràcies.
La Sra. Marta Neira
Bé, per a mi també aquest és el darrer Ple i no voldria marxar sense donar les gràcies a
totes les persones que m’han donat suport, que m’han acompanyat d’una manera o altra
en aquests vuit anys de dedicació a la vida política. També vull donar les gràcies a les
persones, especialment al meu Grup Municipal, però també vull donar les gràcies a tots
els companys del consistori i als treballadors municipals pel tracte, com deia ara l’Artur,
tracte cordial que ha precedit la nostra relació durant tots aquests anys. És veritat que hi
ha hagut moments bons i moments dolents. Vuit anys donen per a molt. El més important
és que m’emporto la satisfacció d’haver après molt i d’haver contribuït activament a
algunes millores importants del Masnou. Jo em sento especialment orgullosa de
l’ampliació de la Biblioteca, i del Centre de Recursos per a la Dona. Haig de dir que
aquest últim em va costar suor i llàgrimes, realment. I que el vaig veure perillar; però
afortunadament, jo crec que el temps ha demostrat quant necessari era aquest servei per
a les dones del municipi i, a més, considero que està en bones mans.
Sempre m’he guiat per l’esperit de servei a la ciutadania i he fet tot el que ha estat al meu
abast per millorar el Masnou. El cas és que me’n vaig contenta, és que no sé, ja s’ha
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complert una etapa i, per tant, ara toca fer altres coses. Jo me’n vaig més que contenta,
me’n vaig tranquil·la. No me’n vaig molt contenta perquè, si bé crec que he fet coses pel
Masnou, m’agradaria haver-ne fet moltíssimes més i, per tant, home, contenta, contenta i
satisfeta, doncs moderadament. Però bé, ara toca altres projectes i jo, sobretot, vull
desitjar moltíssima sort a tots els candidats i candidates, als que seguiu, als que us
estreneu i, sobretot, desitjo que tingueu encerts en les polítiques que dueu a terme, pel
bé de Masnou. I que sempre us guiï aquest esperit de servei a la ciutadania, que jo crec
que això ho tenim tots els que hem estat regidors i això no ho podem perdre mai de vista.
No posar per davant els interessos personals o partidistes, jo crec que ho he fet i ho he
vist fer a moltes persones i espero que això us guiï. En fi, moltíssimes gràcies a tots,
molta sort i que sigueu molts feliços també.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, amb tot el respecte per la resta de regidors i regidores que pleguen, jo voldria, en
nom de la nostra coalició, demanar que constés en acta el nostre agraïment a Xavier
Serra. Crec que és un agraïment molt merescut i que, a més, és compartit per moltes
persones del Masnou. Fa pocs dies, dues persones en feien referència al Facebook i jo
vaig quedar al·lucinat de la seva tasca al Masnou com a membre de diferents entitats,
entre les quals esmentaven, especialment, EURA i em varen demanar que li fes arribar el
seu reconeixement. Li vaig enviar un correu electrònic. Crec que en Xavier es mereix tot
el nostre agraïment i reconeixement, tant per la tasca feta en el món associatiu del
Masnou, sempre en pro dels més desfavorits, com per la que ha fet com a regidor de
l’Ajuntament del Masnou, tant a l’oposició com al Govern. I també li vull donar les gràcies
personalment, en nom meu, perquè malgrat les discrepàncies que de vegades hem tingut
a l’hora de decidir sobre el nostre posicionament al plenari, a les quals ell també ha fet
referència, discrepàncies que són lògiques en una formació política que practica el debat i
que pren decisions col·legiades, la seva experiència, la seva manera de fer, el seu
caràcter calmat que alguns han criticat, però que jo entenc que és un valor, el seu suport i
la seva col·laboració per mi han estat imprescindibles. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Jo estic convençut que veurem el Xavier amb alguna responsabilitat i desitjo que sigui
així. Per tant, jo sí que, sense voler posar el contrapunt en aquest moment tant emotiu, jo
voldria deixar palès algunes reflexions. Jo crec que en el mandat que avui s’acaba, hem
viscut, les coses no han anat bé del tot. I no pas per culpa nostra. Sinó que hem viscut i
estem vivint un greu context de crisi econòmica, social i política. Context d’una extrema
duresa, segurament el pitjor que mai hem conegut i que ha fet que molta gent estigui en
una situació de risc i augment de l’exclusió social. Nosaltres hem intentat, ara no entrem
a jutjar si ho hem fet bé o no ho hem fet bé, no ens correspon a nosaltres, però hem
intentat respondre conjuntament a aquesta situació de crisi, de col·lapse i de descrèdit
dels gestors públics, de la classe política i la política i les institucions i, com a
conseqüència i de retruc de tot això, malestar, indignació i risc de pèrdua de valors
essencials de convivència d’una part prou important de la ciutadania. Insuficiència
financera, qüestionament permanent del poder local, ens han negat, i no vull entrar a fer
una valoració política, però ens han negat l’autonomia i la suficiència. I negar l’autonomia
del poder local i la suficiència del poder local és negar la democràcia i la proximitat. Som
els ajuntaments, doncs, els que millor coneixem les necessitats dels nostres convilatants,
els que millor coneixem els potencials, els dèficits del territori. També, que m’agradaria
posar al damunt de la taula sense cap valoració, però estem vivint un procés històric.
Estem vivint un procés que intentem trencar democràticament amb una realitat perquè
aquesta realitat ha de ser o democràtica o no serà i que, per tant, del naixement d’una
altra nova realitat. Els ajuntaments, volem seguir sent coprotagonistes d’aquesta història.
I malgrat aquesta incertesa de context econòmic general i municipal amb els serveis
seriosament compromesos, no hem tingut un trencament irreversible. I aquest no és mèrit
nostre, és mèrit de tots vostès. I, per tant, els ho vull agrair molt personalment.
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I deixin-me, per acabar, fer uns altres agraïments, sobretot a la gent que ha vingut durant
quatre anys ―eh Enric?― i alguns altres que no us veig ―Marcel― per allà baix
―Ramón―, també li toca una mica, a tota aquesta gent que ha vingut quatre anys i que
ens heu donat suportat i que, per tant, gràcies per la vostra paciència i gràcies per seguir
aquí, dia a dia, dijous a dijous cada mes. Moltes gràcies. Com no, com ja ho he dit tot
abans, jo no puc fer res més que als treballadors i treballadores, que són l’espina dorsal,
la columna vertebral i en uns moments en què la funció pública també està molt
qüestionada i que ha sofert, doncs, algunes de les batzegades de la insuficiència
econòmica, es mereixen el nostre reconeixement. A tot l’Equip de Govern dels dos partits,
tant d’Esquerra com de Convergència i Unió, perquè jo crec que és una valoració que a
mi em toca fer en aquests moments. Jo crec que el pacte ha estat positiu i, sobretot, ha
estat lleial i compromès. I, gràcies per moments durs que jo he passat, que he tingut el
vostre suport. Aquí també volia agrair unes paraules del Xavier Serra, en aquells
moments, que van ser prou entenedores i que jo les agraeixo, li vaig dir, que jo les
agraeixo profundament. A tots els centenars de persones que segueixen treballant des de
les entitats i que fan que el Masnou segueixi avançant. Jo tinc la sensació que al Masnou
no hem fet passos enrere, tinc aquesta sensació. A tot el consistori, a tots vostè per la
seva implicació, per la seva responsabilitat, tots, ara ja hem passat la roda. Abans ho
deies tu, Artur, tots hem estat en el Govern, tots hem estat a l’oposició i això hauria de
servir per a algunes coses en el futur. I, per tant, els agraeixo la seva capacitat, el seu
esforç, el seu compromís i la seva dedicació. Absolutament a tots els candidats i
candidates que estem en aquesta sala. Per tant, desitjo sort a tothom, que la democràcia
torni a parlar, que ningú segresti la democràcia i que el 24 de maig a la nit brindem tots
junts perquè la democràcia tornarà a triomfar. Moltes gràcies a tothom.
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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