Núm. PLE2012/12
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou del 20 de setembre de 2012
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 20 de setembre de 2012, es reuneixen, a la
sala de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària
plenària, sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb
l'assistència dels tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr.
Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i
Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i
Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i
Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim
Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García,
la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el
Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero.
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra.
Mª Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament.
La presidència obre l’acte i es despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia
tramès juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents:
1)

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 19 de
juliol de 2012 i del Ple extraordinari i urgent del 31 de juliol de 2012

S’aprova l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 19 de juliol de 2012, amb unes
correccions a les intervencions del senyor Eduard Garcia, pàgina 53, i del senyor Pere
Parés, pàgina 47.
S’aprova l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari i urgent del 31 de juliol de 2012,
amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, PP i GIM) i 3 vots en
contra (ICV-EUiA). S’aprova per majoria absoluta.
2)

Informacions i comunicacions de l'Alcaldia

El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents:
Beques de Música Jove 2012
El 14 de juliol passat, van tenir lloc, a Ca n’Humet, les Beques de Música Jove 2012.
Aquesta darrera edició de les Beques ha estat organitzada pel Masnou, una iniciativa
en la qual han participat conjuntament els municipis d’Alella, Cabrils, Montgat, Tiana i
el Masnou.
Ha estat una de les edicions en què han participat més grups per optar-hi.
A la final, hi van arribar dos grups del Masnou, Grass i Made in Med, dels quals va
resultar guanyador a la producció artística Made in Med.
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En aquesta vuitena edició s’ha assolit una gran assistència de públic de totes les
edats, fet que demostra que les Beques de Música Jove tenen una molt bona acollida
tant entre els músics dels diferents municipis com entre el públic assistent.
XVI Festival Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure
Del 17 al 21 de juliol va tenir lloc en diferents espais del Masnou el XVI Festival
Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure.
La novetat principal d’aquesta edició ha estat la recuperació d’un dels emblemes més
destacats del Festival, la vela de circ a la platja. El retorn de la vela ha suposat un
augment significatiu de públic als espectacles de pagament amb l’increment
d’ingressos corresponent per venda d’entrades.
Pel que fa a la participació, aquesta setzena edició del Festival s’ha caracteritzat pel
nombrós públic assistent, que va voler gaudir de tots els espectacles, tant els gratuïts
com els de pagament.
La diversificació d’espais també ha estat una característica del setzè Ple de Riure, que
aquest any ha incorporat la plaça d’Europa del port per programar-hi un dels seus
espectacles de carrer.
Diada Nacional de Catalunya
Dins dels actes institucionals amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, el 7 de
setembre passat, en aquesta mateixa sala de plens, va tenir lloc la conferència
col·loqui amb el títol “Onze de setembre. La nació i l’Estat”, a càrrec de Vicenç
Villatoro, escriptor i actual director de l’Institut Ramon Llull. La participació del públic
que omplia la sala va obrir un debat molt interessant.
L’acte central de la celebració de la Diada Nacional al Masnou va estar impregnat pel
crit majoritari que va envair tot Catalunya aquest Onze de Setembre.
L’ofrena floral va tenir lloc, com ja es tradicional, a la plaça de l’Onze de Setembre,
amb la lectura del manifest de la Diada. El text del manifest va ser consensuat pels
grups municipals de CiU, ERC-AP, PSC i ICV-EUiA. L’encarregada de llegir-lo va ser
la regidora i portaveu del PSC, la senyora Marta Neira.
A l’ofrena floral hi van participar 49 entitats del municipi.
L’acte també va comptar amb les actuacions de la Jove Orquestra de Cambra del
Masnou i, com cada any, la Coral Xabec de la Gent del Masnou, que plegades van
interpretar Els segadors.
3)

Donar compte dels decrets d'Alcaldia

a.

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 19 de juliol de 2012, pel qual es
deleguen totes les funcions de Secretaria el dia 20 de juliol de 2012.

b.

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 20 de juliol de 2012, pel qual es
designa una lletrada perquè representi i defensi els interessos municipals en el
recurs contenciós administratiu número 286/2012.
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c.

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 1 d’agost de 2012, pel qual
l’alcalde delega totes les funcions inherents al càrrec d’alcalde del 15 al 19
d’agost de 2012 al senyor Jaume Oliveras Maristany i, del 20 al 26 d’agost de
2012, a la senyora Noemí Condeminas Riembau.

d.

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 1 d’agost de 2012, pel qual es
deleguen totes les funcions de Secretaria del 13 d’agost al 10 de setembre de
2012.

e.

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 17 de setembre de 2012, pel qual
es designen de manera indistinta diversos lletrats perquè representin i defensin
els interessos municipals en el procediment número 505/2011-D.

4)

Donar compte de les persones assistents a la sessió

L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde,
i els regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard
Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i
Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i
Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim
Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García,
la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el
Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero.
5) Rectificació de l'inventari del patrimoni municipal de l'any 2011
El senyor Eduard Garcia Gebani, regidor delegat de Serveis Centrals, llegeix la
proposta següent:
“Atès l’expedient que s’instrueix per a la rectificació anual de l’inventari de béns que
reflecteix les altes i baixes produïdes durant l’exercici econòmic de 2011.
Atès que la corporació està obligada a practicar la rectificació esmentada per tal de
recollir i valorar, dins del període indicat, els béns i drets que permetin conèixer l’estat
actual i real del seu patrimoni.
Vist l’article 222 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, municipal i de règim local, els
articles 102, 103, 105 i concordants del Reglament del patrimoni dels ens locals,
aprovat pel Decret 336/1988, així com l’informe emès per la secretaria de la
corporació, es proposa, al Ple municipal, l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament, referida a
31 de desembre de 2011, de manera que queda fitxat el patrimoni net en
30.980.369,04 euros, en incorporar-s’hi les altes que s’han produït durant l’exercici
econòmic de l’any passat i deduïdes les baixes.
2. Remetre una còpia de la rectificació de l’inventari anteriorment aprovada,
autoritzada per la secretaria de la corporació, al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.”
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El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, PP i GIM), 3 vots en contra (ICV-EUiA) i 1 vot d’abstenció (de la
regidora no adscrita). S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Màxim Fàbregas
El nostre vot ha estat negatiu, perquè, malgrat que l’inventari incorpora altes com ara,
en el cas de béns i mobles patrimonials, els 1.241 metres quadrats de l’Illa Centre per
un valor de més de 2,5 milions d’euros, i també altes en béns d’ús públics per més de
7.300 metres quadrats, també a l’Illa Centre, d’altres que no podem oblidar han estat
possibles perquè es va produir una modificació al Pla general en aquest àmbit que va
aprovar l’anterior mandat i que havia estat promoguda i redactada pel Govern del PSC
i Iniciativa. Aquesta proposta també incorpora una alta amb la qual no estem d’acord.
És la que fa referència a la part de béns i serveis públics a la finca de Cusí i Furtunet
de 3.506 metres quadrats i amb un valor aproximat d’1.200.000 euros. Al nostre
entendre, aquesta incorporació posa de manifest que el Govern de Convergència i
Esquerra ha renunciat a aconseguir que el Govern de la Generalitat, i més
concretament el Departament d’Ensenyament, compleixi les obligacions que havia
assumit amb el conveni que va signar l’any 2007 i, per tant, CiU i ERC posa en fred la
construcció de la nova seu dels serveis educatius del Baix Maresme, com l’ampliació
de l’Institut Maremar, que són actuacions que s’han reclamat des de fa molts anys per
al conjunt de la comunitat educativa.
I el que és més preocupant és que aquesta incorporació es produeix, al nostre
entendre, d’una manera gens transparent i sense cap explicació prèvia als grups
municipals i als regidors que no formem part del Govern. Especialment al nostre Grup,
que en aquesta mateixa sala ha interpel·lat en diverses ocasions el Govern municipal
per aquest tema, i tampoc a la comunitat educativa, representada pel Consell Escolar
Municipal, òrgan en el qual aquest tema ha estat objecte de debat en diverses
ocasions i en el qual, a més, es va acordar, en el segon escrit a la Generalitat, exigir el
compliment d’aquests compromisos.
És per aquestes raons que el nostre Grup Municipal ha votat en contra de la proposta.
6) Reducció de les retribucions i indemnitzacions dels regidors, desembre de
2012
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, llegeix la
proposta següent:
“Vist que el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE 14.07.2012), a l’article
2, estableix que el personal del sector públic definit a l’article 22.Ú de la Llei 2/2012, de
29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat, veurà reduïda les seves retribucions
en les quanties que corresponguin percebre al mes de desembre com a conseqüència
de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de
complement específic o pagues addicionals equivalents del mes esmentat. El punt 2
de l’article 2 esmentat estableix les mesures que cal adoptar per fer efectiva la
supressió d’aquesta paga extraordinària, tant respecte al personal funcionari com al
laboral .
Vist que l’article 22.1 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de
l’Estat (BOE 30.06.2012), disposa que, a efectes d’allò establert en aquest article 22,
constitueixen el sector públic, entre d’altres, les corporacions locals i els organismes
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que en depenen, les societats mercantils públiques, les entitats públiques
empresarials, i la resta dels organismes públics i ens del sector públic local.
Vist que la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 prevista
al Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat no afecta els càrrecs públics electes ni
el personal eventual o de confiança.
Atesa la situació econòmica actual d’austeritat i com a testimoni de suport i solidaritat
amb els empleats públics del nostre sector públic local, és convenient que l’alcalde, els
càrrecs electes i el personal eventual o de confiança d’aquesta corporació municipal
assumeixin igualment en les seves retribucions legalment reconegudes la minoració
establerta per als empleats públics al Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol.
Atesa la voluntarietat de l’acte i que el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, no
estableix aquesta minoració, i, per tant, tampoc la finalitat a la qual ha d’anar
destinada.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Suprimir la totalitat de la paga extraordinària corresponent al mes de
desembre de 2012 de l’alcalde, dels regidors i regidores amb dedicació, i del personal
eventual o de confiança de l’Ajuntament del Masnou o una catorzena part de les
percepcions anuals, en el cas que no es percebi la paga extraordinària sencera.
Segon. Rebaixar proporcionalment les indemnitzacions a aquells regidors i regidores
municipals que percebin indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, per tal
que finalment aquesta minoració representi una catorzena part de l’import anual per
aquest concepte.
Tercer. Atesa la voluntarietat de l’acte, destinar la totalitat de l’import corresponent a
les supressions i les reduccions previstes als apartats anteriors a despeses
relacionades amb ajuts, subvencions i altres projectes relatius a les regidories de
Benestar Social, Ensenyament, Igualtat i Solidaritat i Cooperació.
Quart. Instar el Govern municipal a presentar, al Ple corresponent al proper mes
d’octubre, una proposta de modificació de crèdits corresponent al pressupost del 2012
que doni compliment al contingut de l’acord anterior.
Cinquè. Notificar aquest acord a les persones interessades.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat,
majoria absoluta.
El Sr. Francisco Avilés
Gràcies, senyor alcalde, bona nit. Vull felicitar-los, perquè crec que és una proposta
que aquest Grup ha defensat i la majoria de membres aquí presents en algun moment
o altre l’han defensada. Només volíem posar de manifest i recordar que fa un any, més
o menys a l’octubre de l’any passat, aquest Grup Municipal va presentar una moció si
fa o no fa en els mateixos termes del que avui s’ha aprovat, i fa un any va ser
qualificada pels membres de l’Equip de Govern, d’Esquerra i de CiU com una iniciativa
demagoga, populista i que criminalitzava l’activitat política, amb tot una sèrie
d’objectius que lògicament no vaig compartir en aquell moment ni comparteixo ara,
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però que, bé, un any després, avui, al setembre, sembla que allò que fa un any era
molt dolent, avui ha estat unànime i d’això ens felicitem, perquè el que es va defensar
fa un any ho seguim defensant nosaltres en aquest Ple. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bona nit a tothom. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres hem estat totalment d’acord
amb el tema plantejat, ja que les persones que representem els ciutadans hem de
donar exemple, tant en l’austeritat pública, penso, com també en la privada. Llavors,
aquesta mesura d’ajustos de sous a qui correspongui o d’assignacions com són en
altres casos és el que toca en temps actuals, i més encara avui en dia. Malgrat això,
no renunciem tampoc a revisar el sistema de les remuneracions actuals de cara al
pressupost següent, tema que plantejarem quan toqui. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
El nostre Grup no està d’acord que la solució a la crisis passi per la reducció dels
salaris dels treballadors públics ni dels treballadors en general, i això ho hem dit moltes
vegades en aquest mateix Ple. No obstant això, una vegada es produeix un decret del
PP que, aprofitant la seva majoria absoluta, acorda aquestes restriccions salarials per
al conjunt dels treballadors, i una vegada el Govern presenta aquesta proposta, el
conjunt de l’oposició va presentar-hi un parell d’esmenes que s’han incorporat al text i
ha llegit la regidora Sílvia Folch. Aquestes dues esmenes pretenien, d’una banda, que
en lloc de destinar l’import que s’estalviarà l’Ajuntament amb aquesta reducció salarial
a despeses socials en genèric, que es concreti quines són les regidories a les quals
estaven destinats aquests diners, que són les que la regidora ha llegit.
I, d’altra banda, el segon objectiu era també, tal com ella ha llegit, que aquesta
proposta de modificació pressupostària passés al proper Ple, perquè d’aquesta
manera l’oposició tindria l’oportunitat d’opinar respecte a aquesta qüestió, cosa que, en
cas contrari, no hauria pogut passar. Per tant, malgrat estar en contra que la solució a
la crisi no passa en cap cas per reduccions salarials, nosaltres hem votat a favor de la
proposta perquè s’han acceptat les esmenes que s’hi havien presentat conjuntament
amb la resta de l’oposició.
La Sra. Sílvia Folch
En primer lloc, vull agrair el vot favorable dels diferents grups municipals, així com de
la regidora no adscrita. Que hàgim estat d’acord a impulsar aquesta mesura no vol dir
que hi estiguem d’acord. Comparteixo, igual que vam compartir fa un any, que no hem
de tocar les remuneracions ni de l’empleat públic ni, creiem, de les persones ni dels
regidors, però ens hi sumem, i ens hi sumem a pesar de tot plegat, per donar suport
als treballadors en aquesta situació de crisi que, evidentment està impulsada pel
Govern de l’Estat i no compartim. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
En qualsevol cas, agraeixo a tothom aquesta mostra de solidaritat sobretot amb els
treballadors públics i és un missatge molt clar. Compartim algunes de les coses que ha
dit el senyor Fàbregas i el que estem dient aquí dels treballadors públics és que
nosaltres, en aquest cas, ens posem també al seu mateix nivell. I, per tant, volem
compartir aquest esforç.
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7) Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística
Costa del Maresme
El senyor Joaquim Fàbregas Sagué, regidor delegat de Promoció Econòmica, llegeix
la proposta següent:
“Vist que, en data 22 de març de 2001, la Diputació de Barcelona i el Consorci de
Promoció Turística Costa del Maresme van formalitzar un conveni que regulava
l’adhesió i les condicions d’integració de la Diputació de Barcelona com a membre de
ple dret d’aquest ens, i mitjançant el qual el Consorci es comprometia a modificar el
contingut dels Estatuts per incorporar-hi la presència de la Diputació, com a ens
instrumental per afavorir el desenvolupament territorial turístic de la província, i per tal
de contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori
corresponent d’una manera sostenible amb els recursos naturals i els valors
socioculturals.
Mitjançant una comunicació del gerent del Servei de Turisme de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona, se’ns ha fet
saber que, passats més de deu anys de la implantació del model i com a
conseqüència de la consolidació dels consorcis com a interlocutors de turisme al
territori i amb el sector empresarial comarcal, la Diputació de Barcelona se n’ha
replantejat el paper per tal d’establir un nou model de relació.
Vist que, el 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar
un dictamen de formulació de preavís de separació del Consorci de Promoció Turística
Costa del Maresme amb la voluntat d’establir un nou marc de relació basat en la
concertació d’objectius, i accions per dur a terme els projectes acordats i les
aportacions econòmiques que cal que realitzin la Diputació i del Consorci.
Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció
Turística Costa del Maresme, a la sessió de 13 de juny de 2012, ha acceptat la
separació de la Diputació de Barcelona i ha aprovat inicialment la modificació dels
Estatuts del Consorci, concretament els articles 17 i 18, per adaptar-los a la nocondició de membre a la Diputació de Barcelona, així com l’article 3, per reflectir la
composició actual de membres del Consorci.
En relació amb els aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació
dels Estatuts del Consorci, segons preveu l’article 322 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny,
requereix que l’acord de modificació adoptat per la Junta General sigui ratificat pels
ens i les administracions que en formen part, acordada amb les mateixes finalitats que
per a l’aprovació, de manera que els ens locals participants han de fer-ne una
aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al
sotmetiment de l’expedient a informació pública pel període de trenta dies.
Vist que l’Ajuntament del Masnou està adherit al Consorci de Promoció Turística Costa
del Maresme, per acord del Ple ordinari, del 17 de juliol de 1997.
Vistos els articles 10 F), 18.2 i 14. b) dels Estatuts del Consorci i l’article 322 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’informe emès per la responsable de Promoció Econòmica amb data 3 de
setembre de 2012.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
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Primer. Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci de
Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de la Junta
General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme amb data 25 d’abril de
2012, que incorpora la supressió de la Diputació de Barcelona com a entitat membre, i
modificació de les previsions sobre la seva representació en els òrgans col·legiats de
govern, vicepresidències, etc., així com reflectir la composició actual de membres del
Consorci, d’acord amb el text que s’incorpora com a annex al present acord.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci
al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.
Tercer. Donar audiència, de manera simultània, als interessats i a les entitats que han
exercit la iniciativa.
Quart. Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació
dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pel cas que
durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.
Cinquè. Formular encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per
tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, procedeixi a la publicació
dels anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, i
procedeixi a la publicació íntegra del text de la modificació dels Estatuts, definitivament
aprovada al Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Sisè. Donar trasllat de l’acord al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.”
El Sr. Joaquim Fàbregas
Aquí volia comentar un fet, que és que a la proposta que hi ha en l’expedient, segons
em consta, s’hi afegia una línia poc abans dels acords que deia “vist a l’informe de la
tècnica de Promoció Econòmica” i que no hi és a la proposta que tenim tots els
regidors aquí. L’informe, lògicament, està incorporat a l’expedient.
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat,
majoria absoluta.
El Sr. Artur Gual
Bona tarda a tothom. Gràcies, senyor alcalde. Vejam, primer de tot, nosaltres hem
votat que sí, perquè no podem votar d’una altra manera si la Diputació decideix marxar
del Consorci, però voldria, primer de tot, agrair al regidor de Promoció Econòmica que
al mes de juliol volia presentar la proposta i va tenir l’amabilitat de deixar-la a sobre de
la taula fins que tinguéssim l’informe del mateix Consorci que ens notifiqués que això
no tindria cap repercussió econòmica respecte a les quotes que paguem al Consorci de
Promoció Turística, el fet que la Diputació en marxés, al final, i que no acabés
representant que a l’Ajuntament li costés més diners formar part d’aquest Consorci.
I la segona cosa que voldria dir és criticar la postura de la Diputació de Barcelona. Jo
crec que és un error que marxi, que deixi de formar part del Consorci. És una
demostració del seu poc compromís, malgrat que garanteixi les aportacions
econòmiques perquè el Consorci tingui recursos suficients per funcionar, però el fet de
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que no sigui dins del consorci manifesta el seu poc compromís amb aquest ens.
Gràcies.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies. Només per agrair el vot favorable de tots els grups representats en aquest Ple
i per comentar que comparteixo en gran part la reflexió que ha fet el senyor Artur Gual
en el sentit que jo crec que sempre és millor tenir la Diputació dins del Consorci, en
aquest cas del Maresme, com a membre de ple dret, que no tenir-la vinculada a través
d’un contracte programa per formant part com a membre del Consorci. Vull dir que
aquesta mesura no és exclusiva del Consorci de Promoció Turística de Costa del
Maresme, sinó que és de tots els consorcis de la província de Barcelona i, per tant,
diguem que és una decisió que va prendre la Diputació i hi podem estar més o menys
d’acord, però, és clar, quan una entitat pren aquest acord, els altres no podem fer-hi
altra cosa que assumir l’acord i acatar-lo, i aprovar el que hem aprovat ara, que és
modificar els estatuts per acceptar aquesta baixa com a membre de ple dret de la
Diputació. Gràcies.
8) Aprovació definitiva del Pla especial d’assignació d’usos de l’equipament Casa
del Marquès
El senyor Eduard Garcia Gebani, regidor delegat d’Urbanisme, llegeix la proposta
següent:
“Examinada la documentació que es tramita en relació amb l’aprovació del Pla especial
d’assignació d’usos de l’equipament Casa del Marquès, redactada per l’Oficina Tècnica
d’Urbanisme de l’Ajuntament.
Atès que el Pla especial esmentat va ser aprovat inicialment en data 17 de maig de
2012 i sotmès a informació pública pel termini d’un mes, amb la publicació d’un anunci
al BOP, al diari La Vanguardia, al web municipal i al tauler d’anuncis municipal, i atès
que no s’hi ha presentat cap escrit d’al·legacions.
Atès que es va sol·licitar un informe a l’Oficina de Suport al FEDER, al Departament
d’Empresa i Ocupació, i a la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament
de Cultura, com a organismes afectats, i han emès un informe favorable tant la
Direcció General de Turisme com el Departament de Cultura.
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
amb data 12 de juliol de 2012, d’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal, es proposa l’adopció
dels acords següents:
Primer. Aprovar definitivament el Pla especial d’assignació d’usos de l’equipament de
la Casa del Marquès promogut per aquest Ajuntament, a l’empara de l’article 85 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
Segon. Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Butlletí
Oficial de la Província.
Tercer. Remetre una còpia de la documentació tècnica i administrativa de la tramitació
del Pla especial d’assignació d’usos de l’equipament Casa del Marquès a la Comissió
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Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l’article 88 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.”
El Sr. Màxim Fàbregas
Abans de la votació voldria preguntar al senyor alcalde si té constància de si s’han
incorporat al text les modificacions que es van acordar a la Comissió Informativa.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, de fet crec que s’hi van incorporar i crec que en la documentació que hi hauria
d’haver ja aquestes esmenes fetes.
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat,
majoria absoluta.
9) Aprovació del compte general de l’exercici del 2011
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
“Atès que, en data 19 de juliol de 2012, es va reunir la Comissió de Finances, que
actua com a Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici
de 2011, format pels documents establerts a l’article 209 de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, 39/88, de 28 de desembre, del text refós aprovat per RDL 2/2004, i
d’acord amb les regles 97 a 104 de l’Ordre eha/. 4041/2004, de 23 de novembre, per la
qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat (BOE de 9 de desembre
de 2004).
Atès que, exposat al públic en la forma i els terminis establerts a l’article 212.3 del text
refós aprovat pel RDL 2/2004, de la Llei 39/88, de 28 de desembre, i havent-se
publicat l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 d’agost de 2012,
sense que durant el termini d’exposició al públic s’hi hagi produït cap reclamació.
Es proposen els acords següents:
Primer. Aprovar el compte general de l’exercici 2011, de conformitat amb el que
estableix l’article 212.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, Llei
39/88, de 28 de desembre, aprovat per RDL 2/2004.
Segon. Trametre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del compte general, de
conformitat amb el que prescriu l’article 212.5 de la normativa d’hisenda bàsica local
abans esmentada, en el termini més curt possible, per tal que realitzi la fiscalització
externa de la corporació.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 3 vots d’abstenció (ICV-EUiA).
S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Màxim Fàbregas
El motiu de la nostra abstenció no ha estat cap altre que entendre que el Govern ha
trencat la línia que s’havia seguit els darrers anys quant a la informació que es
facilitava al conjunt de grups de l’oposició i volem deixar clar que aquesta crítica no és
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una crítica als treballadors de l’Àrea de Finances, sinó als seus responsables polítics,
que són, al cap i a la fi, els qui decideixin quina és la informació que es facilita als
grups que no formem part —grups i regidors—de l’Equip de Govern.
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Vejam, a mi em sorprèn que avui estiguem parlant del compte
general, el document més important que porta la liquidació del pressupost municipal, i
en la proposta no hi ha ni una sola xifra, no es dóna ni una sola xifra. Tal com ha dit el
company d’Iniciativa, en Màxim Fàbregas, a la Comissió Informativa, per diferents
raons, perquè hi havia una segona comissió al darrere i ara anava a un ple ordinari, i,
per tant, hi havia poca informació, hi havia molt poc temps, es va donar molt poca
informació als regidors. És veritat que la informació ha estat dintre d’un expedient, està
totalment correcta, però em sorprèn que es porti a aprovació el compte general que
sigui, per respecte a la gent que ens acompanya, fins i tot algun regidor que forma part
d’aquesta corporació i que no era a la Comissió Informativa, però estem aprovant un
compte general i que no es digui ni una sola xifra... Jo demanaria al regidor que
expliqui molt breument els ingressos, les despeses, els resultats pressupostaris, el
romanent..., alguna cosa.
El Sr. Llorenç Birba
No hi tenim cap inconvenient. Hi ha un document elaborat per la Intervenció que va
estar a disposició de tots vostès, però no tinc cap inconvenient a fer un resum dels
números. Miri, al compte del 2011, els ingressos pràcticament es mantenen estables
en relació amb el 2010. Les despeses es redueixen en un 3% en total. Concretament,
el capítol II baixa un 7% i aquesta baixada del 7% és gràcies a l’esforç realitzat durant
el segon semestre, en què es va fer un ajust important. Aquí cal recordar que en el
moment del traspàs de poders, el 15 de juny, s’havia gastat un 65% del pressupost.
Gràcies a aquesta política d’ajust s’ha pogut tancar l’exercici amb un resultat
pressupostari ajustat positiu de 194.377 euros. L’estalvi net després de dos exercicis
en negatiu torna a ser positiu, lleugerament positiu, de 86.000 euros. I, finalment, el
romanent de tresoreria se situa en -1.264.000 euros, és a dir, 180.000 euros més que
l’any anterior en negatiu.
Si durant el segon semestre no s’hagués fet aquest ajust, segurament el romanent
negatiu es podria situar en uns 2.500.000 d’euros. Partim d’una situació pressupostària
que va començar a tenir una davallada l’any 2008 a conseqüència d’una caiguda
d’ingressos. Aquesta caiguda d’ingressos va provocar un dèficit d’execució
pressupostària tant dels anys 2008 i 2009 com del 2010. El resultat pressupostari
ajustat es va anar reduint fins a un resultat negatiu de -511.000 euros el 2010 i, com a
conseqüència de tot això, el romanent de tresoreria, que l’any 2008 era de 3.000.000
d’euros, es va reduir a 386.000 el 2009 i va acabar el 2010 en -1.084.000 euros. I, per
tant, el segon semestre s’ha fet un ajust que comença a donar una volta a la situació
negativa que s’havia iniciat a partir del 2008.
Agregat al deute de l’Ajuntament se situa, amb el tancament del compte general, el
conjunt del deute total, de 17 milions d’euros. Les despeses de personal representen
el 51% del pressupost. Per posar una comparació, aquestes despeses superen amb
força el conjunt d’ingressos de l’IBI, el primer impost local, i també superen
lleugerament, el conjunt del capítol d’ingressos, que és el d’impostos indirectes, que es
un indicador que es fa servir sovint per limitar o per avisar que la despesa del capítol
de personal està una mica descontrolada. Aquests són els números.
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També cal dir que, per segon any consecutiu, la idea és poder entrar a la Sindicatura
de Comptes dins el termini legal establert. Gràcies.
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Vejam, jo agraeixo l’explicació perquè, més que res, jo era
coneixedor d’aquesta situació, dels números, però la gent que ens acompanya i que
està escoltant no, i jo crec que es mereixien tenir aquesta informació. Una
puntualització respecte al fet que sembla, de la seva intervenció, que tot l’esforç s’hagi
fet únicament i exclusivament el segon semestre, mentre que quan l’Equip de Govern
de l’anterior mandat va marxar va deixar el 65% de la despesa aprovada.
Jo, he de fer una explicació perquè la gent que ens acompanya ho entengui. En el
moment en què l’Equip de Govern marxa, a les eleccions del mes de juny, deixa
aprovada tota la despesa, no només del juny, sinó del juliol i de l’agost, perquè s’entén
que l’Equip de Govern nou, de facto, no entra a treballar fins al mes de setembre. Per
tant, és lògic i raonable que hi hagi més del 50% de la despesa, en aquest cas el 65%
de la despesa de l’exercici, aprovada al mes de juny, quan marxa l’Equip de Govern
anterior. Això no vol dir que tot l’esforç l’hagi fet durant el segon semestre, sinó que
l’esforç es va fer durant tot l’any, es va fer amb l’aprovació del pressupost que avui
estem liquidant, que ja portava una retallada respecte a les despeses anteriors, i
només vull indicar-li que, que de la mateixa manera que fa referència al 1.084.000
euros de romanents negatius de l’any passat, home, fem la reflexió que aquest any,
per tancar amb un ajust pressupostari positiu, els romanents de la tresoreria han seguit
creixent en negatiu. Per què? Doncs per la mateixa raó que ho van fer l’any passat,
perquè estan pujant les provisions d’incobrables, que això és un apunt, unes
provisions que resten la liquidació pressupostària i, per tant, això fa que el resultat
sigui molt més negatiu del que realment és. Això no és que hàgim gastat més del que
teníem, sinó que s’estan fent provisions perquè, realment, l’Ajuntament està deixant de
cobrar i s’han de fer unes previsions, perquè hi haurà una part d’aquells cobraments
que avui no hem cobrat que possiblement no acabarem cobrant mai. Gràcies.
Una cosa només. A banda de les provisions, també he de recordar que hi ha una
partida en el moment en què es va fer el traspàs, en el tancament de l’any 2010, que
també llastra d’una manera important l’exercici del 2010 a què s’ha referit el regidor i
vol que el llastri, el resultat pressupostari d’aquest any, que és el deute que tenen
altres administracions, principalment la Generalitat de Catalunya, amb un deute el 31
de desembre del 2011, si no ho recordo malament, d’un a dos milions d’euros, cosa
que canviaria significativament la situació d’aquest Ajuntament. Gràcies.
El Sr. Llorenç Birba
Només un comentari. Amb números no ens entendrem mai, perquè cadascú pot opinar
de la seva manera, però només vull fer-li un matís: el resultat pressupostari és un
indicador de gestió exclusiva del resultat de l’exercici. El romanent de tresoreria no és
un resultat de l’exercici, és conseqüència del resultat d’un conjunt d’exercicis.
El Sr. Pere Parés
Jo sí que vull donar la raó a un fet: que sí que hauria estat bé, en el text de l’acord,
incorporar-hi, encara que fos per resum, els capítols —capítol de despeses, etc.—,
com s’havia fet altres vegades, i en aquesta proposta no s’havia fet. Ho tindrem en
compte, ja ho estudiarem per a altres vegades, en la liquidació. Molt bé, entesos.
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10)

Control dels òrgans de Govern municipals
a) Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i preguntes de la
sessió anterior

El Sr. Jordi Matas
Sí, bona tarda, senyor alcalde. És una resposta adreçada a la senyora Elena Crespo,
referent a la seva pregunta, en què deia si l’Equip de Govern era coneixedor dels
problemes de pudors de la zona de vora mar i si se saben quines en són les causes.
D’acord amb l’informe de l’enginyera, les pudors vénen de la depuradora. Referent al
fet que volien tenir coneixement de quantes actes i informes ha aixecat la Policia en
referència a aquesta problemàtica, l’any 2010 hi ha set intervencions relacionades amb
aquestes queixes, entre les quals es van obrir sis actes. L’any 2011, una intervenció, i
es va obrir una acta; l’any 2012, dues intervencions, dues actes.
A la part final, vostè diu que tenen constància que hi ha documents policials i volien
conèixer-ne tota la documentació. Per tant, tot això està a la seva disposició. Res més.
Gràcies.
El Sr. Llorenç Birba
Tinc una resposta a la pregunta que va formular el senyor Artur Gual al darrer Ple de
19 de juliol sobre l’impacte de l’increment de l’IVA i la supressió de la paga extra.
Pel que fa a l’increment de l’IVA. L’exercici 2012 ens afecta a partir de les despeses
facturades durant el darrer quadrimestre, és a dir, des de l’1 de setembre. En aquests
moments, en relació amb el conjunt de despeses pendents d’executar, si apliquem el
diferencial de 3 punts addicionals d’increment d’IVA, tenim un sobrecost estimat de
despesa de fins a 90.000 euros en el capítol II. L’any 2013, l’impacte de l’increment de
l’IVA en el conjunt de l’any se situarà com a màxim en uns 200.000 euros.
Pel que fa a la supressió de la paga extra de Nadal. L’import de la supressió d’aquesta
paga al personal laboral i funcionari de l’Ajuntament equival a 415.723 euros, s’ha
prorratejat l’equivalent a una catorzena part de bàsiques i complementàries per
ajustar-se a la llei. Ara bé, cal dir que aquest import no representa cap estalvi per a
l’Ajuntament. Una nota informativa del Ministeri d’Hisenda, del secretari d’Estat, de 5
de setembre, fa una interpretació específica per a les corporacions locals de l’article 2
del Reial decret llei 20/2012, de mesures d’estabilitat pressupostària, que, en aquest
cas, reté els imports per ser destinats a exercicis futurs, a realitzar aportacions per a
un pla de pensions. Per tant, aquí, jo, al juliol, li vaig anticipar que segurament es
generaria un estalvi i aquest estalvi no es genera.
I, finalment, avui s’ha aprovat, fa una estona, una reducció equivalent a una catorzena
part de les retribucions als membres de la corporació, bé salarials o bé
indemnitzacions, que pugen un import de 33.609 euros. Aquesta quantitat tampoc no
representarà cap estalvi per a la corporació, perquè s’ha acordat destinar aquests
recursos a dotar pel mateix import la partida de Serveis Socials amb la finalitat
d’augmentar els recursos destinats a l’atenció de les persones més necessitades.
Gràcies.
La Sra. Noemí Condeminas
En resposta a la senyora Rolán, a les preguntes que feia sobre temes d’educació, va
formular una pregunta respecte de si algun centre educatiu s’havia acollit a la jornada
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intensiva i li he de comunicar que no ha estat així i que li faré arribar l’horari de tots els
centres escolars perquè pugui veure com han quedat finalment.
I respecte a la pregunta que vostè ens deia, que abans del seu cessament de l’Equip
de Govern s’havien fet uns càlculs de 1.000 euros per infant i que previsiblement es
rebrien 875 euros i volia saber com afectaria, he de comunicar-li que aquest Equip de
Govern ha decidit, unànimement, mantenir les quotes durant tot el curs escolar 20122013 fins al juny, és a dir, fins que acabi aquest curs, i sufragar la despesa que això
ens generi per mantenir i garantir el model educatiu de les nostres escoles bressol.
Gràcies.
b) Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
La Sra. Judit Rolán
Bona nit a tothom. Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, vull agrair a la senyora
Condeminas les respostes que m’ha donat, malgrat que me’n falten un parell. Entenc
que una potser no es va entendre, que era que sol·licitava més informació sobre la
licitació de Sol Solet, i l’altra és que, abans que comencés el curs escolar, demanava
saber les vacances i les places escolars que hi havia actualment al municipi. No se
m’ha donat a temps. Dit això, m’agradaria exposar algunes coses.
En primer lloc, m’agradaria conèixer les dades actualitzades, ara que ja ha començat
el curs escolar, de matriculació al nostre municipi, així com de vacants, inclòs el
CFPAM, on encara no ha començat el curs.
També voldria conèixer les actuacions que s’han fet des de l’Àrea de Manteniment
durant la època estival als centres escolars de la nostra vila. Aquesta pregunta pren
especial rellevància si pensem en l’escola Ocata, ja que crec que, ara, a hores d’ara,
corregeix-me si m’equivoco, el nou regidor de Manteniment, ara que anem cap a
l’hivern, encara no s’han solucionat els problemes que presentava la caldera. No sé si
s’hi ha fet cap actuació, si està prevista o com està aquest tema, però m’agradaria
saber-ho.
També voldria saber com està l’inici del curs escolar al municipi, ja que en molts
indrets ha començat amb protestes i concentracions a favor d’unes millors condicions
de l’ensenyament en general. Desconec si hi ha hagut algun tipus de concentració o
de protesta al nostre municipi. Després, les últimes setmanes, al poble, s’ha pogut
observar —en diverses ocasions, com a mínim, jo he pogut observar— la presència en
places públiques, en indrets, en carrers, dels mossos d’esquadra. Voldria saber a què
es deu aquesta presència, si són accions puntuals, aïllades, o si hi ha algun altre
problema de seguretat que ens ha afectat durant aquests últims mesos.
Adreçada al nou regidor de Manteniment, voldria saber si també hi ha alguna actuació
planificada al nostre cementiri municipal, ja que m’han arribat diverses queixes sobre
l’estat d’algunes zones. M’imagino que en previsió de la festivitat de Tots Sants hi
deuen haver planificat alguna acció, però m’agradaria conèixer-la, si es així.
Finalment, i a títol personal, evidentment, m’agradaria fer una reflexió, i és que fa un
moment se m’ha informat que el president Mas ha estat rebut en una plaça Sant
Jaume plena a vessar, i per això em sorprèn que, atesos els últims moviments que la
societat catalana ha fet, ha donat i que s’han esdevingut d’ençà de la multitudinària
manifestació de l’Onze de Setembre, em sorprèn que en aquest Ple no s’hi faci cap
referència ni cap esment ni s’hi doni cap suport. Gràcies.
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El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, és cert que jo vaig rebre de fa uns dies les
respostes a les preguntes que vaig fer per escrit al Ple passat, que bàsicament anaven
adreçades a conèixer els percentatges de pagament del 2012, en referència als
impostos més importants. Sí, sí, la vaig rebre, el que passa és que, bé, l‘he rebuda
contestant el 2010 i el 2011, dient que les dades del 2012 encara no les tenien, ja que
era de data 8 d’agost. Home, jo crec que l’impost de vehicles de tracció mecànica i
algunes de les fraccions de l’IBI i de les escombraries s’havien girat, i com a mínim la
documentació, la informació que hi ha, deu ser més extensa. Jo suposo que
l’Ajuntament o la Junta de Govern la deu tenir, però com que no estava completa,
doncs ha preferit no enviar-la, però espero i desitjo que la tinguin, perquè, en definitiva,
la nostra demanda anava encaminada a conèixer exactament la situació real,
financera i econòmica de l’Ajuntament, i a saber alhora quin és el percentatge de
pagament que tenim ara dels impostos. És clar que, encara que jo no ho sàpiga a dia
d’avui, tampoc no passarà res, però entenc que l’Equip de Govern ha de tenir un
control de si s’està executant el pressupost al 100% o al 95 % i la manera més fàcil de
saber-ho és saber com s’estan pagant els impostos.
El dia 8 d’agost, l’Ajuntament no deu tenir-ne notícies. Entenc que en deu tenir o que
no n’ha volgut transmetre esperant a tenir-la d’una forma complerta. Els demano que,
tinguin la que tinguin, que la transmetin, ja que ens agradaria conèixer-la i treure les
conclusions i que a final d’any la puguem revisar de manera complerta.
I referent a altres qüestions, ens agradaria saber, si el regidor d’Esports ens ho voldria
aclarir, quins són els criteris de repartiment actuals dels espais de la pista poliesportiva
entre les entitats interessades o els que hi practiquen esport o en fan ús, i ens
agradaria saber, doncs, aquest criteri de repartiment i si ens pot presentar un quadrant
del repartiment actual i si hi ha alguna novetat o té alguna revisió en ment o alguna
revisió en cartera per realitzar.
Quant al Museu Municipal del Masnou, ens agradaria conèixer exactament quin és el
personal que hi ha adscrit i també els costos directes i indirectes, el nombre de
visitants que hi ha hagut fins al 2012 i comparativament amb el 2011, i si ens
poguessin dir els imports recaptats fins a dia d’avui, quins han estat els promitjos.
També ens agradaria saber-ho.
També al regidor de Cultura, si bé es cert que ens comentat el tema de Ple de Riure i
que no hi ha hagut més participació quant a espectadors, no sé si han tancat els
números, però entenc que sí que ho faran, però potser quan estiguin ens ho podrien
presentar a la Comissió Informativa corresponent. Ara mateix, la despesa que genera
el Ple de Riure crec que és un tema que interessa no només a aquest grup municipal,
sinó a la resta de grups municipals, que ens agrada estar ben informats i al dia de
l’evolució dels números d’aquest Festival.
Pel que fa a l’antiga seu del Club Deportiu Masnou, no sé quina és la idea de l’Equip
de Govern, si hi vol mirar de fer alguna mena d’arranjament perquè la pugui utilitzar
una altra entitat o tenir-la ja tancada, és a dir, desconec quina és i ens agradaria que
ens pogués explicar algú quin és el criteri o què es farà en aquell edifici, però almenys
que hi hagi un manteniment mínim. Ja sé que no és moment de demanar, però hi ha
d’haver-hi un manteniment mínim, ni que sigui de la part exterior, i hem de pensar que
és un barri residencial amb molts veïns i, vulguis o no, l’aspecte que dóna ara doncs
potser no és el més idoni. I entenc que no s’hi puguin fer actuacions per treure-hi més
suc o més profit a aquella instal·lació o aquell edifici, per com a mínim s’hi hauria de fer
un manteniment preventiu perquè l’estat no sigui com el que hi ha ara.
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També ens hem manifestat alguna vegada en aquest Ple en relació amb la zona Can
Targa i l’estat de la brutícia que hi ha allà. Jo sé que és un tema general i crec que es
posarà en marxa un nou contracte de neteja, de parcs i jardins, i això, suposo, en
teoria, la idea que jo compartia i comparteixo, és que alguns o molts dels problemes
que fins ara s’han produït o s’han detectat es podrien solucionar. Jo sé que ja no som
a temps de solucionar-ho, però bé, ja he retret aquesta queixa i, per tant, m’agradaria
saber en quina freqüència es realitza la neteja de Can Targa. I, a part de la brutícia,
sembla que hi falten llums, no hi ha llums o estan foses des de fa ja bastant de temps.
Per això demano que en el temps més breu possible es vagi millorant tot aquest
aspecte d’aquella zona.
Crec que va ser una persona del públic que es va manifestar o va fer una queixa en
relació amb la inauguració de la pista poliesportiva dels Països Catalans i més que res
es referia al sistema de construcció, que s’havia dissenyat amb fustes. En el seu
moment, fins i tot l’Equip de Govern va alarmar o alertar la població que no es fes un
mal ús o no s’abusés d’aquella instal·lació, que s’havia d’utilitzar amb compte, cosa
que és normal, el que passa és que jo crec que es va carregar una mica culpa de
l’estat de la recentment inaugurada pista poliesportiva als usuaris o al possible mal ús
que en feien. Jo crec que no ha existit aquest mal ús i el problema és que no sé si hi
ha un defecte constructiu, però sí, com a mínim, un disseny equivocat. Torna a estar
en mal estat, hi falten moltes fustes, suposo que això també ho ha detectat l’Equip de
Govern i, per tant, m’agradaria saber si, al marge d’arranjar-hi el que sigui necessari i
canviar el sistema constructiu o el sistema d’ancoratge d’aquestes fustes —jo no sé si
seria un imprevist, si és que això és un error o una errada d’algú— es demanaran
responsabilitats o bé a l’equip redactor, a l’equip tècnic que ha dissenyat el sistema
d’ancoratge, o, si és un problema constructiu, a l’empresa constructora, és a dir, a qui
sigui, però, en definitiva, allò, jo me n’he adonat ara, amb l’ús, és una solució del tot
inapropiada, però és una mena de capacitat tècnica no em donava per saber-ho
abans, però entenc que els tècnics que han dissenyat aquella estructura en sabien i
tenen coneixement que no era el més idoni per a l’ús que es donaria. Per tant, suposo
que això els tècnics de la casa no ho deuen saber, i bé, doncs si ens poden transmetre
si estan fent algun tipus d’actuació perquè algú respongui d’aquella —entenc jo—
errada constructiva. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Jo volia fer un seguit de preguntes a l’Equip de Govern. Una
és sobre el Club de Tennis el Masnou, ja que hem vist recentment que al Club de
Tennis s’hi han posat en funcionament una sèrie de mòduls amb aparença de
construcció ben visibles, i creiem que suposa una modificació de facto de la
infraestructura de les instal·lacions. No tenim constància de cap manera que aquesta
modificació urbanística hagi estat aprovada, per la qual cosa ens interessaria conèixerne la situació actual i si s’ajusta a la normativa. Esperem la seva resposta al més aviat
possible.
Després, una segona pregunta és sobre l’Illa Centre, la zona del projecte de la Dogi.
També aquesta pregunta és sobre temes urbanístics, ja que des de l’estiu sembla que
les obres de l’antiga zona de la Dogi estan en aparença aturades. No coneixem com
està a data d’avui l’estat d’aquest projecte, iniciat en uns moments difícils i que suposa
una aposta de l’empresa i del nostre municipi pel desenvolupament d’una zona que en
molts anys serà qualificada com d’emblemàtica. Ens preocupa l’evolució de la
promoció i, especialment, que pugui passar per dificultats pel seu bon
desenvolupament i bon fi, com tots desitgem. Ens interessa conèixer si l’Equip del
Govern està al corrent de l’evolució de l’obra i de les seves perspectives, ja que,
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encara que és una iniciativa estrictament privada, té importants repercussions per al
municipi i creiem necessari vetllar perquè es faci.
Una tercera pregunta és sobre les banderes vermelles d’aquest estiu a la platja, ja que
el dia 24 d’agost va onejar la bandera vermella durant dos dies, del 24 al 25, de
manera intermitent, però va començar el dia 24, amb motiu del que semblava un
abocament d’algun vaixell o alguna cosa així a la zona de la platja d’Ocata. Llavors, el
mateix dia 24, es va posar la bandera vermella a tota la zona de la platja de tot el
Masnou, excepte, si no ho recordo malament, al trosset del Club Nàutic, la part més a
la dreta. Al nostre parer, pensem que va ser una mesura una mica exagerada, ja que
la taca no es veia per tota la zona de la platja, només es veia a la zona de la part de
l’esquerra, on era ben visible, i a la part de la dreta no era visible i, és clar, tots els
banyistes ens vam haver de quedar a la zona complint la normativa, encara que la
prevenció trobem que és saludable, penso que potser va ser una mica llarga, es van
passar una mica de rosca, crec, amb aquesta actuació.
També volia comentar que l’endemà també hi va haver la bandera vermella, a estones
la van posar i la van treure més tard. Va onejar amb intermitències i, si no estic confós,
la informació de l’estat de platges de la pàgina web municipal no figurava
correctament, ja que a la pàgina web, a l’espai de platges, hi sortia la bandera verda,
de manera que podia confondre els banyistes que venien d’altres localitats i volien
saber l’estat de les nostres platges, i van pensar que hi havia una bandera verda quan
en realitat hi havia una bandera vermella. Pensem que en un municipi turístic com el
nostre, o que aspira a ser un municipi més turístic del que som, doncs aquestes coses
s’han de vigilar, ja que són un mirall d’informació per a tot el municipi.
Després, al Ple del mes de juliol, vaig fer una sèrie de preguntes, entre d’altres, per
veure quines actuacions o si hi ha previstes actuacions davant de la venda ambulant
que hi ha habitualment a la platja. Aquest estiu he estiuejat al Masnou, per veure una
mica de prop com han anat les coses i, bé, he vist que la venda ambulant s’ha
multiplicat no sé per quant, la venda ambulant de tot tipus. Llavors, tinc la sensació
que la venda ambulant al municipi ha estat absolutament descontrolada. No he vist ni
una sola actuació, i hi he estat molts dies, per controlar-la. Hi havia gent que estava
venent des de menjars, llaunes, tots tipus de coses quan tenim les botigues del
municipi de primera línia que estan pagant impostos per fer el mateix. Penso que
aquests temes s’han de controlar i almenys, pel que he pogut apreciar, crec que no
s’han controlat prou bé. M’agradaria saber el nombre d’actuacions que s’han fet i amb
quins resultats.
Després, volia comentar un tema sobre la Diada. L’11 de setembre es va celebrar la
Diada i, en aquesta ocasió, com l’any passat, vostès ho saben, nosaltres no hi vam
assistir. Els motius de la nostra inassistència, ja els vam exposar al senyor alcalde i els
detallem a l’article d’El Masnou Viu que pot llegir tothom properament. Bé, aquell dia
no va ser respectada la llei del municipi, en aquest cas la llei de banderes, com és un
mal costum que reiteradament hem denunciat. Sobre aquest tema, i sobre la bandera
espanyola que acompanya la catalana i la del Masnou a l’edifici de l’antic Correus, on
hi ha les noves instal·lacions municipals, sembla que va ser arrencada, fent un dany al
mobiliari urbà, que, al cap i a la fi, al marge de les idees que tingui cadascú, és de tots
i entre tots el paguem.
Sí, el Masnou, sens dubte, té molt per millorar en l’àmbit del civisme en general. En
altres ocasions, he preguntat al consistori per la neteja, per les pintades, pels
excrements dels animals... Són conductes, moltes vegades, incíviques i que a la
pràctica es persegueixen poc i no són gairebé sancionades, també de vegades per la
dificultat de trobar els culpables in fraganti. En el cas de la bandera que comentava, hi
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ha una càmera estupenda a l’edifici, de seguretat, enfocant l’espai, per la qual cosa
suposo que no seria difícil localitzar els incívics perquè restitueixin el dany ocasionat a
un actiu municipal. Per això insto el nostre regidor a exercir les funcions que li
corresponen, per veure qui va malmetre el nostre mobiliari urbà i que ens el restitueixi.
Gràcies.
La Sra. Carmen Martínez
Un parell de preguntes. Els veïns del carrer de Navarra, concretament a partir de Joan
XXIII, han reclamat, en el mandat passat, a finals quasi, bé, em sembla que era
llavors, no ho recordo gaire bé, que on havien tret uns arbres hi ha quedat un sot i els
veïns estan una mica farts en el sentit que diuen, que quan aparquen, a molts els
queda el cotxe dins del sot, i això comporta, doncs, fins i tot, fer malbé les rodes i
alguna caiguda, etc., és a dir, demanen si us plau que omplim els forats, que ho facin.
Després, una altra cosa: a la Nacional II, quan girem per Joan Maragall, davant just de
la Laietana, tenim un pas de vianants. Aquell pas, per on evidentment jo passo cada
dia pràcticament, t’hi trobes que està molt arran de la carretera. Aleshores veus que
tens l’estop, que el cotxe que passa s’ha de parar perquè estan passant els vianants i
si coincideix que passen més de quatre vianants i algú que va més lent, els cotxes que
vénen enfront doncs et troben a tu al mig. Més d’un m’ho ha comentat i jo ho
corroboro, perquè hi passo cada dia i, en fi, vejam si es pogués prendre alguna
mesura. Gràcies.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Les preguntes van inicialment adreçades a
la regidora d’Infància i de Recursos Humans. M’agradaria saber quins són els
continguts i els projectes concrets que portarà la regidora endavant des de la
Regidoria d’Infància i amb quin pressupost.
Pel que fa a Recursos Humans, primer de tot agrair-li la resposta, en temps i forma, a
la pregunta del Ple anterior sobre els diferents aspectes de la gestió de Recursos
Humans, però tinc per a vostè dues peticions d’informació i un prec. Quin és el catàleg
de llocs de treball vigent amb què compta aquest Ajuntament i quins són, si us plau,
els decrets de canvi de descripció per a llocs de treball que vostè ha dut a terme des
que és regidora i màxima responsable de Recursos Humans?
Em diuen que estan treballant amb els representants dels treballadors en temes de
salut laboral. Li prego que presenti el fruit d’aquest treball a la comissió informativa
corresponent, perquè així doni la opció als grups municipals i a la regidora no adscrita
a participar en aquesta planificació.
Una de les respostes al meu prec de simplificar el tràmit de petició d’espais de què
disposa l’Ajuntament, aquell tràmit administratiu que es va fer quan es demana una
sala, un espai municipal, em contesten que estan estudiant el protocol de nou, i jo li
faria el prec que recollís aquesta explicació dels tràmits en una petita guia que servís
com a recurs a les entitats i així també fem una acció de participació, i també li
demano que estudiï la possibilitat de fer aquest tràmit en línia.
Pel que fa a Medi Ambient, al senyor Jordi Matas, li faig un prec, fruit d’una resposta
que em van donar al Ple municipal anterior sobre el tipus de producte que feien servir
per fer l’esporga dels arbres, de l’arbrat. Jo li demano que, en comptes de Trianidol i
Inidol, que si busquen a Internet són altament cancerígens, doncs puguin tenir alguna
alternativa de tipus ecològic per poder fer aquest tipus de treballs.
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Em sembla que he trobat a faltar una resposta, no ho sé, eh..., és la de la flota de
vehicles de manteniment i el seu estat.
El Sr. Jordi Matas
Ja la hi vaig fer arribar.
La Sra. Elena Crespo
Sí, però diria que no la tinc. Doncs li ho agrairia.
I després, al senyor Oliveras, de Cultura. Sento fer-me pesada, però continuo
reclamant els documents que encara manquen de la meva pregunta sobre la cessió de
Ca n’Humet a les joventuts del seu partit del passat dia 12 de maig. Sí que és cert que
tinc un informe de l’activitat, però no pas ni la instància de la petició que es demana a
qualsevol altra entitat i amb qualsevol altre objectiu ni la factura dels diferents
conceptes que se’ls reclamava. Hi ha l’informe, però la factura no hi és, hi ha un
pressupost. No, hi havia només l’informe, però bé, jo li ho torno a reclamar.
De la puntual i completa resposta de les preguntes que li feia a l’acta del mes de juliol
sobre diferents aspectes de la Festa Major, dues consideracions. He observat que es
gasta més de 12.000 euros en l’externalització de serveis de manteniment, en
conceptes com lloguer de material, i col·locació de tanques, taules i cadires. Crec que
aquest Equip de Govern ha de donar una explicació coherent per justificar que el
servei que mou més pressupost en aquest Ajuntament hagi d’acudir al sector privat per
fer tasques ordinàries de brigada i que no pot complir la plantilla.
I, finalment, la despesa de l’acte de cloenda de la Festa Major. He pogut accedir a
l’expedient i li agraeixo aquest exercici de transparència. Ascendeix a més de 10.000
euros. Aquesta coalició també comparteix el lema que la cultura no és un luxe, però en
el que no estem d’acord és en el seu model de gestió. No hem presentat cap moció
amb vostè. En altres escrits, al seu grup polític, Iniciativa i Esquerra Unida no ha
presentat cap moció en contra del seus projectes culturals, però no estem d’acord en
el seu model de gestió.
Sap què podia haver cobert amb els 10.000 euros de pressupost de l’acta de cloenda?
Doncs, per exemple, la contractació del professorat de l’Escola de Música, que
ascendeix a 8.927 euros, o que 100 famílies de Masnou rebin ajudes per despeses
bàsiques, inclosa l’alimentació, o que 83 nens i nenes rebin beques per als seus llibres
de text. Per tant, per nosaltres, la cultura no és un luxe, senyor Oliveras, però hi ha
prioritats. Moltes gràcies.
El Sr. F. Xavier Serra
Vull agrair la resposta sobre els temes dels caps de setmana d’estiu, la policia
municipal que vaig fer al Ple anterior, en el Ple anterior. En tot cas, m’estranya que les
respostes hagin estat signades per l’alcalde i no pas pel regidor Àngel Lugo.
És una qüestió més genèrica. Al mes que estem i amb la situació política que tenim en
general, avui cal fer-hi alguna referència. Recordo en tot cas que el dia 11 de setembre
es va llegir un manifest aquí, al Masnou, amb el suport de quatre dels sis grups polítics
que tenen representació a l’Ajuntament, i en aquell manifest es feia molt èmfasi en el
tema del dret a l’autodeterminació. El mateix 11 de setembre a la tarda va haver-hi,
diria, la manifestació més important que hi ha hagut mai a Catalunya, en tots els
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sentits. N’hi ha hagut bastantes d’importants, però aquesta ha estat la més gran. I, per
tant, jo no sé quina serà, ni sabem i difícilment ho sabrem, tal com evolucionen les
coses, no cada dia, sinó cada hora de cada dia, quina evolució pot tenir tot plegat,
però sí que en tot cas instaria l’Alcaldia que en totes aquelles iniciatives que hi hagi
d’acord amb el manifest que es va fer aquell mateix 11 de setembre, és a dir, en tot
allò que representa el dret a l’autodeterminació de Catalunya, que les faci extensives a
tots els grups municipals i nosaltres hi donarem ple suport, com no pot ser d’una altra
manera, perquè creiem que, en la situació política actual, l’únic que es pot fer és que el
poble català parli.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. La meva primera intervenció està relacionada amb el nostre
vot negatiu a l’acte de la sessió del 31 de juliol. Hi hem votat en contra perquè
entenem que la convocatòria d’aquest Ple vulnera l’article 36 del ROM, que determina
que les sessions plenàries, extraordinàries i urgents, com va ser aquella, s’han de
convocar amb un mínim de 24 hores d’antelació. Atès que la convocatòria es va
realitzar el mateix dia 31, no es va complir el termini establert i, per tant, la
convocatòria vulnera la normativa vigent.
Volem, doncs, que consti en acta la nostra protesta i demanem a l’alcalde del Masnou
que s’adoptin les mesures necessàries per declarar la nul·litat dels acords adoptats en
aquella sessió i que es torni a convocar un altre Ple per tal de debatre els assumptes
continguts a l’Ordre del dia del Ple del 31 de juliol.
Volem també informar l’alcalde que, si no atén la nostra demanda de manera urgent,
adoptarem les mesures necessàries per aconseguir que respecti la legalitat vigent.
Hem tingut constància que al CAP d’Ocata, i probablement també al del Masnou,
s’està realitzant una campanya, via cartells, de l’ICS (Institut Català de la Salut) amb la
qual s’intenta justificar, no el copagament, sinó el repagament d’un euro per recepta
per “Fer la sanitat sostenible per a tothom”. Demanem al Govern municipal que demani
a la Generalitat que retiri aquesta publicitat dels centres sanitaris. També li demanem
que ho notifiqui als sindicats i col·lectius sanitaris perquè en tinguin coneixement, per si
no tenen constància d’aquest fet. Pel nostre Grup Municipal, la Sanitat Pública serà
sostenible sempre que no s’hi especuli i s’hi inverteixin els recursos que són
necessaris.
La següent és una pregunta sobre la qual ja s’ha parlat. El regidor de Finances ha
donat una resposta parcial a una pregunta que havia fet abans el regidor socialista en
un Ple anterior, però jo l’he de fer perquè la tenia preparada i l’he presentada per
escrit. Fa referència al tema dels efectes de l’augment de l’IVA. I diu: “als efectes de
l’augment de l’IVA acordat pel Govern del PP, no estava contemplada en el moment
de l’elaboració dels pressupostos municipals”. Per tant, això implicarà forçosament una
correcció dels actuals, a causa de l’augment de la despesa derivada del nou IVA.
Volem saber, ara ja sabem que sí, si el Govern ja ha fet una estimació del que
significarà per a les arques municipals aquest augment de l’IVA, i li demanem que, si
té una proposta concreta de quines serien les partides pressupostàries afectades, ho
posi en coneixement del consistori al més aviat possible.
Les tanques que delimiten les vies del tren estan totes rovellades i, fins i tot, trencades,
en alguns trams, i fonamentalment en el tram que va des de l’última guingueta d’Ocata
(a l’altura de l’avinguda del President John F. Kennedy) fins a Premià de Mar (de fet
continua a Premià). Volem saber si el Govern és coneixedor d’aquesta situació i si ha
fet alguna gestió per exigir-ne la reparació. En cas contrari, demanem al Govern que
20

prengui nota d’aquesta informació i realitzi les actuacions necessàries per solucionar
aquesta situació.
Tal com hem comentat en un dels punts anteriors, el Govern de CiU i ERC sembla que
ha renunciat a aconseguir que la Generalitat construeixi tant l’edifici dels serveis
educatius com l’ampliació de l’Institut Maremar. Voldríem disposar d’una relació
exhaustiva i detallada de totes les actuacions que, des del Govern municipal, s’han
realitzat davant el Govern de la Generalitat per aconseguir que aquest complís els
seus compromisos recollits en el conveni signat amb l’Ajuntament l’any 2007, al qual
abans jo mateix feia esment.
A la pregunta realitzada al Ple del mes de juliol passat, respecte a la sentència
contrària a l’Ajuntament del Masnou i a la Generalitat de Catalunya en relació amb la
modificació del Pla general a l’àmbit de l’Estampadora, el Govern ens ha respost que,
en data 9 de maig, va decidir no presentar cap recurs de cassació, en espera de la
sentència corresponent a un altre recurs contenciós administratiu, que ja s’havia
presentat i sobre el qual el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya encara no
s’havia pronunciat, però la resposta afirma també que en aquell mateix moment es va
acordar que si la sentència s’endarreria massa, s’executaria la sentència coneguda i
es tramitaria una divisió poligonal. La nostra pregunta és: quin termini ha de
transcórrer perquè es pugui considerar que la sentència pendent s’endarrereix massa?
I, ja que el Govern va decidir no presentar recurs de cassació, decisió que el nostre
Grup no comparteix, la demanda que li fa el nostre Grup és que encarregui amb
urgència una modificació urbanística que permeti que el sector de l’Estampadora es
desencalli al més aviat possible, ja que hi ha propietaris interessats en el seu
desenvolupament, i que ho faci respectant l’interès d’aquelles persones que al seu dia
varen manifestar el seu interès perquè les seves parcel·les no s’encabissin en polígons
o sectors de desenvolupament prioritari.
A la pregunta que vaig realitzar sobre les actuacions a les escoles municipals, el
regidor de Manteniment respon que algunes s’han atès a l’estiu, la regidora Judit
Rolán hi ha fet referència abans en la seva intervenció, però diu també que aquelles
que, per la seva magnitud, no poden ser ateses per Manteniment, s’han traslladat a la
Direcció Territorial d’Ensenyament, via la Regidoria d’Ensenyament. Demanem al
Govern una relació de les actuacions que s’han desenvolupat al llarg d’aquest estiu,
així com també una altra d’aquelles que s’han traslladat als Serveis Territorials.
Demanem també una còpia del document mitjançant el qual s’han traslladat al
Departament d’Ensenyament les demandes d’actuació abans esmentades.
I l’última fa referència a la concentració que es produir el dia 12, a les dues del migdia,
aquí, davant de l’Ajuntament, en relació amb el començament del curs escolars, a la
qual cosa també es referia la regidora Judit Rolán, en la qual pares i professors de
l’Institut Mediterrània es van concentrar dos minuts davant de la porta de l’Ajuntament i
van llegir un manifest que posteriorment van lliurar a la regidora d’Ensenyament, la
senyora Noemí Condeminas.
La regidora que els va rebre aquí, a la sala de plens, em va semblar entendre que es
comprometia que aquesta notícia es publiqués a El Masnou Viu i voldríem saber si
això serà així o no serà així, o si va ser una interpretació equivocada per part meva.
Gràcies.
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El Sr. Ernest Suñé
El 17 de maig passat, el nostre Grup va ser convocat per primera vegada per parlar
dels projectes del Govern sobre la recollida de residus i la neteja viària. D’aquesta
reunió, van sorgir dubtes que vam traslladar mitjançant un escrit, per registre ordinari,
que encara no ha estat respòs. Al Ple passat ja vam fer l’observació que quedava
pendent aquest tema. Això ens preocupa per dues raons: primer, perquè el sistema de
resposta de preguntes, encara que grinyola una miqueta i caldria seguir afinant, la
direcció és bona, però encara cal afinar, i després perquè el tema de la neteja viària i
la recollida de residus és un tema de vital importància per al municipi. El Govern s’ha
dotat econòmicament d’una partida pressupostària molt generosa en aquest sentit i jo
crec que valdria la pena que trobéssim un punt de trobada.
Per això, nosaltres, demanaríem al senyor alcalde que convoqués tots els grups
presents al consistori, per posar damunt la taula la proposta que el Govern tingui en
aquests moments elaborada, i debatre-la i trobar un element de consens que permeti
tirar endavant el nou concurs i que quedi cobert aquest servei amb la qualitat que el
municipi es mereix.
Una situació semblant ens trobem amb el tema de les guinguetes d’estiu, és a dir, ha
finalitzat ja la prorroga que hi havia, no hi ha més prorrogues possibles. Llavors, si
volem que el proper estiu hi hagi aquest servei, que tant s’utilitza la ciutadania del
Masnou, doncs jo crec que valdria la pena que ens hi poséssim a treballar.
En aquest sentit, el nostre Grup fa la demanda al senyor alcalde, perquè a través dels
regidors convoqui les comissions de treball següents i posem fil a l’agulla a aquests
fets.
El 31 de juliol passat, va finalitzar el termini per sol·licitar ajuts per fer arranjaments als
habitatges per millorar la mobilitat, principalment per persones d’edat avançada.
Sembla que la Diputació té previst dur a terme, en el període 2012-2013,
aproximadament unes 1.200 actuacions dins la província de Barcelona, que
consistiran en reformes bàsiques, en banys, accessibilitat i cuines. Nosaltres voldríem
saber hores d’ara quantes ajudes han estat sol·licitades al nostre municipi i si ens
poden facilitar una llista dels ajuts que han estat atorgats o tenen possibilitats de ser
atorgats en aquest sentit.
La darrera pregunta va adreçada a la regidora senyora Folch. Al Ple del 21 de
setembre de 2011, demà farà un any, vaig adreçar una pregunta a la senyora Folch
per conèixer la posició del Govern pel que feia als treballadors en situació d’indefinits,
no fixos. Vaig rebre la resposta al cap de dos dies, el 6 d’octubre, on em comunicava
que el Govern era en espera de rebre un informe que el Govern anterior havia
sol·licitat de la Diputació de Barcelona i que, amb les conclusions d’aquest informe, el
Govern faria una valoració. El nostre Grup voldria saber si aquest informe ha estat ja
lliurat. Si és així, doncs que en sigui lliurada una còpia i que expliquin les valoracions
oportunes. I si, tal com els gestos de la regidora donen a entendre, aquest informe no
ha estat lliurat, doncs volem saber si s’ha fet cap gestió amb la Diputació de Barcelona
perquè l’informe sigui lliurat.
Una mica, a tall d’explicació per al públic assistent, els treballadors indefinits no fixos
són un petit percentatge dels treballadors que hi ha avui en dia a l’Ajuntament del
Masnou i són treballadors que al seu moment no van accedir al seu lloc de treball
mitjançant un concurs oposició. És a dir, el normal i correcte és que qualsevol
treballador de l’Ajuntament, de qualsevol ajuntament, passi per un procés selectiu que
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s’adeqüi a les normes i que denoti el coneixement que té de l’Administració i de la
feina que aquesta persona desenvolupa.
Això dóna avisos de legalitat a l’accessibilitat de la plaça i, a més a més, permet una
cosa que a la funció pública és la igualtat de concurrència i la igualtat d’oportunitats a
la gent. Per circumstàncies, passa que de vegades has de cobrir places d’un dia per
l’altre, perquè hi ha gent que lamentablement pateix una baixa i, per circumstàncies
d’aquestes, les persones que les cobreixen són cridades de vegades de borses, s’han
fet petites preparacions. Aquesta gent, quan passa un determinat termini, que són més
de dos anys treballant en aquest lloc, passen a la condició d’indefinits no fixos. Llavors,
aquesta gent, que estan en el límit de la legalitat, nosaltres volem saber exactament
què és el que passa i per això hem demanat aquest informe. Gràcies.
La Sra. Núria Fusellas
Bona nit. Jo em sumo o el nostre Grup es va sumar a la preocupació per l’educació
que van manifestar els altres grups i, bé, com ha comentat la senyora Judit Rolán,
l’escola Ocata ha demanat reparacions i està preocupada pel tema de la caldera, però,
a més a més, a la seva llista de demandes pel manteniment de l’escola hi havia
sostres que cauen, hi havia demandes de pintura, persianes que cauen i que
comporten un greu perill per als alumnes, uns contenidors que se’ls va prometre que
es retirarien del davant de l’escola, cosa que no s’està fent i, com a resposta, se’ls ha
dit que era educació per als nens i nenes. Possiblement ho seria si estiguessin en bon
estat, però no ho estan. Llavors, el que comporta és un perill per als alumnes.
M’agradaria saber si es pensen retirar i si es pensa fer, com ha demanat l’escola, un
pla de manteniment amb el qual pugui comptar.
Després, també s’ha comentat el tema de la Mediterrània. Em sembla greu, per
exemple, que l’any passat, a la Mediterrània, a les 10 del matí, s’apagués la calefacció,
perquè no tenien més diners. Llavors, si aquest any hi ha hagut més retallades encara,
possiblement no la podran ni engegar. Llavors, no sé si heu provat d’estudiar amb fred
o de treballar amb fred, però és difícil fer-ho.
M’agradaria saber si per a la senyora Noemí Condeminas i el senyor Mata són
l’educació i els centres de primària i secundària una prioritat; si es pensen reunir amb
els diferents directors de cada centre per veure com s’afronta la situació encara que en
els de secundària no hi tinguin responsabilitat directa, però crec que seria necessari
fer-ho; si s’ha pensat confeccionar un pla de manteniment per als diferents centres,
amb el qual puguin comptar, i veure les prioritats i veure què comporta perill i què cal
solucionar ja; i després, si s’ha comptat amb la coordinadora d’AMPA, que l’any passat
va ser menystinguda, si aquest any s’engegarà i es comptarà amb la coordinadora per
afrontar els problemes dels diferents centres.
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. A El Masnou Viu del juliol del 2012, l’últim Masnou Viu, a la
pàgina quatre, hi ha un article que es titula exactament “S’ha tancat definitivament el
procés judicial i administratiu en relació amb les sostraccions de diners de la tresoreria
municipal”. En aquest article, a banda d’haver-hi greus errades d’interpretació de les
sentències que hi ha hagut, entre diferents tresoreres, el que a mi em sembla greu, és
que l’últim paràgraf, fa referència al fet que el consistori vol fer públic, llegeixo
literalment: “el consistori vol fer públic el reconeixement de l’honorabilitat d’aquest
interventor”. Primer, ho dic perquè la gent ens segueixi, el consistori som tots i
cadascun dels regidors que formem part d’aquest Ajuntament i en cap cas aquest
consistori no s’ha pronunciat, ni tan sols n’ha parlat, sobre aquestes sentències, per la
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qual cosa és una apropiació en nom del consistori indeguda que a mi em sembla
bastant greu.
Segona, pregunto jo: com pot ser que un consistori reconegui i l’honorabilitat d’un
interventor que en una de les sentències ha estat sentenciat responsable subsidiari
d’aquests 60.000 euros? Llavors voldria preguntar al senyor alcalde si vostè, que és el
responsable d’aquest article —i en el cas que no sigui vostè, qui n’és el
responsable?—, voldria una rectificació aquí i ara, i una rectificació a la propera revista
d’El Masnou Viu amb les mateixes condicions amb la qual ha estat pública. Gràcies.
La Sra. Marta Neira
Hola, bona nit. Bé, jo, amb la que ens està caient a Catalunya, esperava donar una
bona notícia almenys per al Masnou, però no ha estat així, o almenys a mitges. Tenim
resposta del tema de les pantalles acústiques ja que, no sé si alguns ho recordaran,
aquest Grup va presentar, ja fa mesos, una moció per demanar a la Generalitat que
instés Acesa a instal·lar pantalles acústiques a l’autopista, i d’aquí va sortir també una
proposta de resolució al Parlament de Catalunya. Aquesta resolució, aprovada pel
Parlament de Catalunya, deia concretament, tres punts: l’un, posar o instal·lar les
pantalles acústiques; dos, plantar vegetació per captar els gasos contaminants, i la
tercera i més important, garantir l’execució urgent d’aquestes obres en el termini de
tres mesos.
Com us deia, malauradament tinc la notificació del compliment d’aquesta resolució del
17 de setembre i hi ha un compromís per part de la concessionària de l’autopista de
plantar un mur de vegetació per protegir de la contaminació atmosfèrica produïda pel
trànsit, però, pel que fa a les pantalles acústiques, diu textualment. “la seva instal·lació
resta condicionada a l’avaluació que resulti de la seva eficàcia en l’estudi específic de
soroll i els plans o mapes estratègics de soroll”. És a dir, que estan buscant les
pessigolles, ni més ni menys. Llavors, jo demano al nostre Govern que segueixi
insistint al Govern de la Generalitat que exigeixi a Acesa que compleixi aquesta
resolució, amb la moció aprovada per aquest Ajuntament i amb la resolució aprovada
pel Parlament de Catalunya, que els obliguin a complir-ho, si no és en un termini de
tres mesos..., però almenys que ho facin.
Per la nostra banda, seguirem fent-ne el seguiment, però jo ja us ho vaig dir: a
nosaltres, insisteixo, malgrat la que està caient, que Déu n’hi do, nosaltres hem
d’intentar, aquí, complir la nostra obligació, que és millorar les condicions de vida dels
ciutadans i ciutadanes del Masnou. Aquest és el nostre àmbit, en el qual podem fer
alguna cosa.
I, en aquest sentit, jo he de fer una crítica al Govern, perquè aquesta informació era el
Govern qui ens l’havia de donar a nosaltres, no nosaltres al Govern. I jo tinc la
sensació que aquí anem aprovant mocions, algunes són d’un tràmit més o menys
immediat, però d’altres requereixen una sèrie d’actuacions i aquí s’aproven les
mocions i nosaltres no sabem què s’està fent. Per això hem fet una sol·licitud, una
pregunta per escrit al Govern, per demanar la relació de mocions aprovades en aquest
Ple amb l’estat d’execució. Per exemple, hi insisteixo, aquesta informació jo crec que
ja l’havien d’haver donada, és del 17 de setembre, també s’ha de dir, però tenim
aquesta sensació. Ens agradaria que ben aviat ens puguin donar aquesta informació
per fer-ne el seguiment adequat.
A veure, senyora Condeminas, a mi m’ha arribat una informació referent al Sol Solet,
que vostè dirà si és certa o no, que els pares i mares de l’escola han demanant una...
Volien reunir-se amb vostè, perquè, a veure, és lògic —jo vaig acabar el darrer Ple
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parlant del Sol Solet i ara en aquest seguim—, tenen una preocupació lògica, tot i que
segueix el personal, el mateix personal, ha canviat l’empresa i, per tant, pot canviar el
model, pot canviar les propostes i estan preocupats. Lògicament volen parlar amb la
regidora, perquè vostè els informi adequadament. La informació que a mi m’ha arribat
és que vostè ha dit que no es reunirà amb tots els pares i mares, sinó amb un
representant, en petit comitè, segons m’han dit. Vull saber si això és cert o no. Si és
cert, permeti’m que li faci un suggeriment: vostè s’estrena com a regidora
d’Ensenyament i, per tant, s’hauria de reunir amb tots els pares i les mares, perquè la
coneguin, li puguin explicar tot el que li hagin d’explicar i els doni la tranquil·litat que
necessiten i es mereixen. Res més. Moltes gràcies.
El Sr. Pere Parés
Anem a donar algunes respostes. La resta, doncs, les mirarem de manera acurada i
seran contestades en forma i temps.
Jo començo per una, molt al final, que li volia donar la raó i li he de donar la raó.
L’article que surt a El Masnou Viu, en referència a l’honorabilitat de l’exinterventor
d’aquí, doncs hi ha un error: no és el consistori qui la reconeix, sinó que és l’alcalde.
Per tant, aquest error, jo el que puc demostrar, és constatable, no ha estat de cap de
nosaltres, i sí que és veritat que al proper El Masnou Viu sortirà una rectificació fent
esment d’aquest fet, aquí sí que li dono la raó.
Algunes coses que han sortit aquí i que ara intentaré contestar, com a mínim en faré
un apunt o com a mínim marcaré una direcció. Al senyor Avilés, sobre Can Targa, és
veritat que a Can Targa hi ha uns dèficits que hem intentat solucionar amb uns veïns
d’allà. Sabem que hem d’estar-hi més al damunt. Que jo tingui entès, la reposició
d’enllumenat s’ha fet, però no descarto que aquests darrers dies, en aquest darrer
temps, s’hi hagi fet malbé alguna cosa.
Hi estem molt al damunt pel tema d’unes brutícies molt concretes que provocaven
problemes de mosquit tigre, d’estancament d’aigües... Algunes coses d’aquestes
qüestions les hem solucionades, però sí que li puc dir que a nosaltres també ens
preocupa i intentarem estar més al damunt d’aquestes coses.
Quant a les instal·lacions de l’antic Club Deportiu Masnou, en principi sí que és veritat:
podem fer aquesta actuació en aquest assentament, cuidar aquest solar. En principi, la
casuística que allà es va produir és que això estava està destinat a ser la seu del Club
de Patinatge del Masnou, en aquests moments. En el moment en què això s’havia de
fer, s’ha valorat quin és l’import de les obres mínimes que hi hem de fer. Aquesta és
una valoració que tinc feta, que podem fer, i en el moment que això anava a
cristal·litzar va ser quan hi va haver certs problemes o una certa tensió amb l’Institut
Mediterrània, quant a la utilització de la pista. Llavors ho vam aturar, però sí que és
veritat que cal tornar a fer una reunió perquè en aquell indret doncs... Hi estem molt
d’acord.
Quant al Club de Tennis, s’ha produït una situació en què, evidentment, la construcció
que han fet, bé, la construcció dels mòduls aquests doncs no... És una situació de la
il·legalitat urbanística. Nosaltres hem començat un expedient sancionador i d’aquests
expedients sancionadors, n’hi haurà més, anirem sancionant, però, també com a bona
notícia, al Club de Tennis del Masnou, fa cosa de dos mesos, doncs hi ha hagut un
canvi de junta i la persona que ara és al front del Club és una persona que és de tots
coneguda. Hi estem dialogant molt a fons. Nosaltres tenim moltes esperances amb en
XXXXXXX i serem capaços de regularitzar aquesta situació. Ja hi estem parlant, ja hi
hem parlat en dues o tres ocasions i estem posant fil a l’agulla per intentar regularitzar
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tota la situació del Club. Ells també tenen el compromís de regularitzar la seva situació
urbanística, però nosaltres hi seguirem insistint, per part nostra, amb l’expedient
sancionador i amb tots els tràmits que comporta. Jo crec que aviat tindrem un
compromís molt formal per part d’ambdues parts.
Perdó, vull fer un darrer apunt. Senyor Xavier Serra, té tota la raó: el nostre Onze de
Setembre, en l’àmbit local, jo crec que va ser una bona manifestació de l’esperit o del
batec que en aquests moments està fent l’ànima del país i cal anar més enllà.
Nosaltres som membres de l’Associació de Municipis per la Independència. Per tant,
aquest és un primer fet: estem oberts a tot això, al que aquesta associació i les entitats
ens proposin d’ara en endavant per tirar endavant. Jo crec que hem d’estar al màxim
possible en aquesta sintonia els representants d’aquí. Això ha de ser una opció, jo crec
que molt majoritària, per fer un pas endavant. A l’Ajuntament del Masnou, com altres
ajuntaments d’arreu del país, jo crec que li toca estar al front o al capdavant d’aquesta
reivindicació nacional, plural i transversal, amb força, amb contundència, però també
amb serenor, i aquí doncs recullo la seva proposta i evidentment en parlarem.
La Sra. Noemí Condeminas
Bona nit, gràcies. A veure, intentaré donar respostes. Començo gairebé per la darrera,
que m’ha formulat la senyora Marta Neira, respecte al tema de l’escola bressol Sol
Solet. Com bé comentes, es van fer dues reunions, una per als pares nouvinguts i una
per als pares que ja hi eren, i vaig assistir a totes dues, que eren obertes a tots i eren
per explicar les noves normes o el projecte educatiu tal com seria. D’aquella reunió
van sortir dubtes i preguntes, i llavors hi havia coincidència que hi havia un pare que
per escrit m’havia sol·licitat una reunió a títol personal. En referència a aquest senyor,
jo li he donat data i hora per veure tot el tema econòmic que va regir a l’hora de fer els
augments de quotes. Com que hi ha hagut algun altre pare que també m’ho ha
demanat, jo els he dit que per mi no hi ha cap inconvenient a fer aquesta reunió i
trobar-nos.
Al marge d’això, a través del consell escolar del centre, que crec que és l’òrgan al qual
m’he que adreçar, allà es donarà tota aquesta informació i hi podran anar els pares.
Jo, si bé he dit, després d’aquestes dues reunions, que si calen més explicacions es
tornaran a donar, estic totalment d’acord amb tu, no hi tinc cap inconvenient, eh. Vull
dir, puc passar si vols les actes.
Respecte als directors que em comentaves, Núria, jo tinc ja cita a l’agenda amb cinc
escoles per a la setmana vinent. Sóc nova a la Regidoria i vaig parlar amb bastants
directors, no amb tots, és clar, i em vaig posant cites cada dia com aquell qui diu, per
anar coneixent l’especialitat de cada centre i veure fins a quin punt puc ajudar-los i ferhi millores.
Respecte al tema del senyor Màxim, al manifest, és cert vaig veure el manifest i va
sortir la notícia al web i aquesta mateixa notícia surt publicada a El Masnou Viu. No
obstant això, sí que els vaig demanar una fotografia si volien que això sortís al web i
no em va ser facilitada, però la rebuda s’ha fet, ja s’ha enviat també al departament
corresponent, per fer arribant la seva veu, tal com em vaig comprometre el mateix dia
que es va publicar.
I, finalment, almenys ara, a la senyora Rolán, pel que fa al tema de les places vacants
de les escoles bressol, en aquest moment no n’hi ha cap a Sol Solet i n’hi ha dues,
almenys en data de dilluns, de l’edat de dos-tres anys de la Barqueta. I respecte del
tema de la licitació, jo no l’he contestada, però no l’he contestada conscientment
perquè crec que gairebé és vostè qui m’ha d’explicar aquesta licitació i com ha anat, ja
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que és vostè qui la va preparar i recordo que jo em vaig incorporar en aquest tema a
l’obertura del segon sobre. Per tant, no hi ha hagut cap modificació respecte al que
vostè va deixar fet. Hi ha un expedient que vam donar a tots els partits o als grups
perquè el poguessin veure i, si té algun dubte, jo li aclareixo, però probablement serà
vostè qui me l’aclarirà a mi. Gràcies.
El Sr. Jordi Matas
Sí, gràcies. Molt breument, referent a la regidora no adscrita, la senyora Rolán, quan fa
referència a la problemàtica de l’escola Ocata, a la caldera, de fet és un correu
electrònic que ens ha arribat aquesta tarda. Molts de vostès potser no s’han
assabentat d’aquest tema. Això és arran d’una visita que vam fer el cap de
Manteniment, el senyor YYYYYYY, i jo a l’escola, per veure totes les necessitats que
hi havia en aquest centre educatiu. Hi havia tota una sèrie d’intervencions que ens
sol·licitaven, però en cap moment no ens van sol·licitar la intervenció per a la caldera.
Nosaltres, quan ho vam veure, vam dir: per nosaltres és prioritari aquest tema, més
que d’altres, que no vull dir que no siguin importants altres temes que hi ha, però la
caldera sí. Llavors, en aquell temps, ells no ens ho havien notificat i nosaltres sí que
vam fer demanar /pressupostos i, a més a més, et puc dir que, a dia d’ahir, ja tenim el
primer pressupost per poder actuar amb aquesta escola, i molt concretament en
aquest tema. Per tant, ho enviem endavant igual que a la resta i s’anirà fent a mesura
que sigui capacitat nostra, en aquest sentit.
També hi ha intervencions que s’han fet en altres escoles i actuacions pendents en
funció de la seva urgència, en el sentit que tot el que sigui urgent s’ha fet. Per
exemple, a l’escola Marinada hi ha hagut una intervenció com a fuita d’aigua, s’ha fet, i
tots aquells temes s’han valorat exactament en funció de la disponibilitat.
D’altra banda, referent al Cementiri municipal, curiosament al Cementiri no és un tema
de Manteniment, sinó de Serveis Centrals. Jo sí que hi vaig fer una última intervenció
quan abans de deixar la Regidoria, que era posar sauló al pati, però bé, això el senyor
Eduard ja li ho contestarà millor en aquests moments.
I, per part meva, en aquests moments, és més... En el sentit que, bé, la calefacció del
Mediterrània, és un institut, per això no ens correspon com a Ajuntament o com a
Manteniment. Res més.
El Sr. Llorenç Birba
Sí, per donar resposta a la pregunta que ha formulat el senyor Màxim Fàbregas.
Evidentment els números ja han estat respostos al senyor Gual. Per tant, en principi,
amb els números, no hi ha cap dubte, però sí que, com ja vaig dir al Ple anterior, que li
ho vaig anticipar o li’n vaig fer una estimació amb el senyor Gual, aquella estimació era
que la rebaixa salarial permetria cobrir en escreix l’increment de l’IVA. Aleshores, com
que les circumstàncies han canviat amb la interpretació que ha fet el Ministeri
d’Hisenda, que ens ha agafat amb els pixats al ventre, evidentment la situació s’ha
capgirat i ara, evidentment, tenim un increment pressupostari de 90.000 euros i com
que ha estat una cosa tan recent, l’única cosa que m’ha donat temps a fer és a
informar-ne els regidors del Govern i a proposar estudiar un ajust de diferents partides,
evidentment sempre amb la finalitat que l’efecte d’aquesta retallada minimitzi l’impacte
en els serveis públics, sobretot els bàsics i els essencials. Tan bon punt tinguem una
proposta d’ajust, ja li ho farem saber. Gràcies.
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El Sr. Pere Parés
En tot cas, les qüestions de la bandera vermella a la platja, ja les hi contestarem per
escrit.
El Sr. Eduard Garcia
Sí. Per a la resposta del senyor Avilés respecte a la intervenció que ha fet als Països
Catalans, és evident que aquella obra o el resultat no ha estat el que esperàvem, o
com a mínim pel que fa al manteniment i a la durabilitat de la obra. Més que un
disseny equivocat, que ja vam intentar resoldre amb una solució que passava per
modificar el sistema d’ancoratges, cosa que crec que en aquest Ple ja s’ha explicat
alguna vegada, creiem que també és un error l’elecció dels materials per a aquesta
obra i per a aquest acabat.
Dit això, ens trobem amb la situació que aquesta obra encara està en garantia per part
de la empresa que va fer-ne la construcció i el que no volem fer és intervenir-hi ara, de
manera que aquesta responsabilitat sobre les garanties es podria tornar en contra en
el moment en què nosaltres hi intervinguéssim. Per tant, el que estem fent és: ja s’ha
convocat també l’equip redactor per mirar de buscar-hi una solució que sigui duradora
en el temps, estudiar-la juntament amb l’equip redactor i estudiar-la també amb
l’empresa que va fer l’execució de la obra per poder arribar a un compromís o a una
situació que sigui més satisfactòria.
Respecte a les altres preguntes plantejades pel senyor de las Heras respecte del Club
de Tennis, si li sembla, ja li ampliaré les respostes si ho considera adient, i el mateix
respecte a l’Illa Centre del senyor Màxim Fàbregas, si ho considera adient també, ja
que ha fet les preguntes per escrit i per la seva complexitat, doncs, si m’ho permet,
també li respondré per escrit, com hem fet habitualment. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Perdó...
La Sra. Judit Rolán
Sí, puc demanar la paraula?
El Sr. Pere Parés
Com a torn per al·lusions, dos minuts.
La Sra. Judit Rolán
Trigaré menys. Vull agrair a la senyora Condeminas la petita explicació i vull dir-li que
en el tema del Sol Solet hi ha dos vessants: l’una és el tema dels plecs, que
evidentment es van fer mentre jo era regidora d’Ensenyament i estic a la seva
disposició per resoldre-li’n qualsevol dubte, no només dels plecs, sinó qualsevol cosa
que tingui a veure amb el temps que jo vaig ser al Govern. Però no només depenen
d’Ensenyament; tant amb Serveis Centrals com amb Secretaria no es va fer ni una ni
dues, ni tres reunions, sinó que se’n van fer moltes més per fer aquest plec. Doncs
dubto molt que jo li pugui donar, quant als plecs, alguna resposta que no sigui la que li
poden donar els nostres treballadors, que estan perfectament qualificats. Malgrat això,
estic a la seva disposició.
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En segon lloc, la meva resposta venia més perquè, què li passa ara? És a dir, un cop
ja s’havia adjudicat, tenim a l’últim plec, teníem la sensació que ja estava tot dat i
beneït, que realment Peix Peixet no continuaria, però que sí que hi havia una
possibilitat que continués l’equip pedagògic. Era això al que jo em referia: què havia
passat, com havia anat amb l’empresa adjudicatària i com havia encaixat l’equip
pedagògic de Peix Peixet, si canvia molt el pla educatiu, si no canvia, com havia estat
tot aquest encaix. De totes maneres, li torno a repetir que estic a la seva disposició, no
només per a això, sinó per a qualsevol altra cosa, però la secretària segurament la
podrà ajudar molt més que jo quant als plecs. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Molt bé. Gràcies a tothom. Ara passem al bloc de mocions. Vull dir a tots els regidors
que, intentarem fer-los arribar la contesta als seus suggeriments i preguntes en la
forma adequada, i per escrit i en profunditat.
11)

Moció presentada pel Grup Municipal del GIM per demanar que es
compleixin els terminis establerts legalment per donar resposta a totes
les queixes i els suggeriments presentats per la ciutadania, fins i tot per
garantir la resposta en cas de silenci administratiu

El senyor Francisco Avilés Salazar llegeix la moció següent:
“Atès les queixes que aquest grup municipal ha rebut de ciutadans de la nostra vila en
el sentit de què quan s’ha presentat alguna queixa o suggeriment per sol·licitar
quelcom no s’ha obtingut resposta alguna, o la resposta per part de l’Ajuntament ha
estat donada fora del termini legalment establert.
Atès que aquest Ajuntament, i per extensió la regidoria d’Atenció Ciutadana, han de
tenir com a objectiu principal apropar l’administració local a tots els seus vilatans.
Atès que la pròpia existència de la regidoria és un clar sinònim de la voluntat expressa
de l’Ajuntament de garantir aquesta relació fluïda i sincera.
Atès que aquesta manca de resposta pot arribar a comportar indefensió i greus
perjudicis pel ciutadà que presenta la queixa o suggeriment, així com una mala imatge
al propi Ajuntament davant la ciutadania, doncs han sortit informacions en publicacions
locals en les que aquesta falta de resposta s’ha fet extensiva a altres institucions com
el Síndic de Greuges.
Atès que la manca d’informació suficient, tant per resolucions de caire positiu com
negatiu per a l’administrat, vulnera el principi de reciprocitat que ha d’acompanyar a
tota relació entre l’Ajuntament i els seus vilatans.
És per tot això esposat, que el grup municipal del GIM - Grup Independent del
Masnou, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1.- Que es creï un protocol que garanteixi que les queixes i suggeriments que
presentin els ciutadans/es a l’Ajuntament tinguin resposta en un termini determinat.
2.- Que la regidoria d’Atenció Ciutadana presenti el protocol en un termini màxim de
tres mesos a la comissió informativa corresponent.
3.- Posar el fet en coneixement general de la població.”
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Val a dir que la moció ha estat consensuada amb l’Equip de Govern. Bé, aquesta
moció va ser llegida, si fa no fa, molt semblant, en un Ple anterior, a la Comissió
Informativa. En el debat s’ha arribat a un text conjunt i en supervisions de treball i, bé,
nosaltres ens n’alegrem, jo crec que ens n’hem d’alegrar tots, i felicitar-nos tots,
perquè crec que serà una moció amb una votació unànime.
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat,
majoria absoluta.
12)

Moció presentada pels grups municipals del PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i
de la regidora no adscrita per donar solució al conflicte amb els
assumptes propis pendents de 2011 als funcionaris de la Policia Local

El senyor Francisco Avilés Salazar llegeix la moció següent:
“Atès que en data 22 de setembre de 2011 el Ple d’aquesta Corporació municipal va
acordar l’inici d’un expedient de revisió d’ofici de l’article 9 de l’annex als pactes de
condicions laborals del personal funcionari de l’Ajuntament relatius al personal de la
Policia Local, aprovats pel mateix Ple en data 16 de març de 2006.
Atès que aquest article fa referència al fet de què en cas de no poder gaudir dels
assumptes propis per raons del servei els funcionaris rebran una compensació
econòmica per dia no gaudit.
Atès que l’article 102.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú estableix que, en
qualsevol moment, les administracions públiques d’ofici, i previ dictamen favorable del
Consejo de Estado o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma, si n’hi
hagués, podrà declarar la nul·litat de les disposicions administratives en els supòsits
previstos a l’art. 6.2.
Atès que en data 20 d’octubre de 2011, el Ple d’aquesta Corporació municipal va
acordar, com a mesura provisional, la suspensió de l’aplicació de l’article 9 esmentat
anteriorment, pel que fa a l’abonament dels dies d’assumptes propis i a la vegada va
demanar un dictamen jurídic a la Comissió Jurídica Assessora per determinar si
procedia o no la compensació econòmica pels dies d’assumptes propis no gaudits pel
personal funcionari.
Atès el contingut del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 142/12 de data 10 de
maig de 2012, i en particular el seu fonament jurídic V, que diu que ha d’existir una
compensació per als funcionaris que no han pogut gaudir dels dies d’assumptes propis
per raons del servei, a més de declarar sense efecte l’acord plenari esmentat al
paràgraf 4t d’aquesta moció.
Atès que aquest dictamen és de rang superior a qualsevol altre que s’encarregués en
endavant, al ser la Comissió Jurídica Assessora el màxim òrgan consultiu a Catalunya.
Atès l’acord de 17 de maig de 2012 del Ple ordinari de l’Ajuntament del Masnou que
resol la improcedència de la declaració de nul·litat de l’art. 9 de l’annex dels pactes de
condicions laborals del personal funcionari.
Atès que la no autorització del gaudiment dels dies d’assumptes propis de l’any 2011
va ser per raons estrictament de servei, ja que en tots els casos es van anul·lar amb
motiu de no quedar el nombre mínim d’agents de servei.
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Atès que en cap cas hi ha hagut mala praxi per part dels funcionaris al demanar els
assumptes propis, ja que ho han fet pels mitjans que la pròpia administració ha posat
al seu abast.
Atès que aquesta problemàtica es circumscriu al col·lectiu de la Policia Local, ja que la
resta de funcionaris han pogut gaudir dels dies d’assumptes propis sense cap
restricció.
És per tot això esposat, que els Grups Municipals i la regidora no adscrita sotasignants
proposen al Ple l’adopció dels següents acords:
1.- Reconèixer els dies d’assumptes propis pendents de gaudir als funcionaris que a
dia d’avui encara els hi consten com a tal.
2.- Establir una compensació per cadascun dels dies no gaudits, tal i com s’ha vingut
fent des de fa més de 15 anys
3.- Que es convoqui la mesa sectorial de negociació col·lectiva amb representants de
l’administració i del col·lectiu de la Policia Local per determinar aquesta compensació, i
per establir el model a aplicar per els dies d’assumptes propis no gaudits durant aquest
2012 i per els propers anys, per tal de que aquest acord es pugui reflectir en el proper
pressupost del 2013.
4.- Posar el fet en coneixement dels representants dels treballadors funcionaris i
laborals en general d’aquest Ajuntament i de tots i cadascun dels membres de la
Policia Local en particular.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 11 vots a favor (PSC-PM,
ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 10 vots en contra (CiU i ERC-AM).
S’aprova per majoria absoluta.
La Sra. Sílvia Folch
Com a explicació de vot: el vot desfavorable a la moció presentada pel grup d’oposició
i la regidora no adscrita es fonamenta perquè el Ple no té la competència per aprovar
matèries relacionades amb el personal. Així es desprèn de la legislació del règim local,
tant estatal com autonòmica, és a dir, que entre el Ple de la corporació i l’alcalde no hi
ha una situació de jerarquia, sinó que cadascú té les seves competències. Així,
l’alcalde no pot envair ni resoldre les competències que siguin atribuïdes per legislació
al Ple; alhora que el Ple tampoc no pot envair les competències de l’alcalde.
Les matèries que són restringides perquè el Ple les aprovi són –i textualment, segons
es desprèn de l’article 22 de la Llei 7 de l’any 1985– les següents: aprovació de la
plantilla de personal, relació de llocs de treball, fixació i retribucions complementàries i
fixes i periòdiques, i nombre i règim de personal eventual. Per tant, entenem que no
correspon a aquest Ple aprovar la moció que en aquest moment s’està debatent.
Gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
Per explicar la nostra posició de vot. Nosaltres el que voldríem dir és que aquesta
moció és, com a mínim, inoportuna en el temps. I és inoportuna en el temps perquè
apareix en un moment en què s’està negociant amb el col·lectiu de la Policia sobre
aquest tema. Es va constituir una comissió paritària que es va portar a terme durant el
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mes de juny i que va concloure amb l’acord de sotmetre’ns al CEMICAL (Consorci
d’Estudis per a la Mediació i la Conciliació de l’Administració Local). Aquesta reunió, a
part, està prevista per a la setmana vinent, i entenem que aquesta moció, en el cas
que els acords que s’han aprovat siguin finalment executius, interfereixen en un procés
o en un procediment obert i insistim, sense entrar en el fons sobre la legalitat o no de
la moció, que aquesta moció proposta, en el cas que els grups de l’oposició tinguessin
aquesta voluntat, l’haurien d’haver fet en el moment apropiat, però no en el moment o
en el decurs de les negociacions que s’estan portant a terme.
Per tots aquests motius el nostre vot ha estat en contra, perquè d’aquesta manera ens
reservem també el dret de presentar un recurs de reposició sobre el resultat d’aquesta
moció. Res més, moltes gràcies.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. En primer lloc, i lògicament, vull donar les gràcies a la resta de grups
municipals que han donat suport a la moció i a la regidora no adscrita, perquè, gràcies
a ells, s’ha arribat a una moció de consens que ha suposat que s’aprovi per una
majoria absoluta i, per tant, que avui tinguem el suport bastant clar per on va la majoria
del consistori en aquest assumpte.
En relació amb les explicacions que han donat els dos companys de l’Equip de Govern
que m’han precedit, home, quant a la qüestió de forma, sense entrar a valorar o no,
ens hauria agradat sentir l’opinió política sobre com resolem aquest conflicte, que
després en parlarem. Ens ha agradat més rebre una resposta política per Esquerra
Republicana que una explicació formal. A part de ser una explicació que avui és vàlida
per a l’Equip de Govern o per Esquerra Republicana, millor dit, perquè no han
compartit intervenció, avui és vàlida per ERC, però segurament altres plens debatrem
aquí qüestions que no són d’índole municipal ni de competència municipal dels quals
en aquest ple doncs s’ha pronunciat i es pronunciarà quan no tenim cap competència,
és a dir, que jo crec que en aquest Ple la majoria de vegades s’expressa amb bastanta
claredat, contundència i de forma lliure sense respectar, doncs, competències d’altres
òrgans supramunicipals i que, per tant, no crec que fos ara el moment de fer valer el
que hi ha, d’aquesta suposada reforma.
Nosaltres el que hem volgut reflectir amb aquesta moció és que el procediment iniciat
per l’Equip de Govern des del primer dia, amb més o menys intensitat, la majora de
grups signants, per no dir tots els grups signants en aquesta moció, vam denunciar
que no s’estava fent de forma correcta. Fins i tot algunes vegades vam ser tous, vam
donar un cert marge a les actuacions que estava fent l’Equip de Govern, però els fets
que s’han anat produint de forma posterior ens han dit que els temors que teníem que
això s’estava fent per mirar de no pagar uns dies d’assumptes propis que entenem que
tenien reconeguts, era aquest l’objectiu final i els fets posteriors ens han confirmat que
així era. Per tant, arribat a aquest moment, el que mostrem en aquesta moció és que
sàpiguen, primer l’Equip de Govern i després el col·lectiu afectat, que la majoria
d’aquest consistori està a favor que s’adopti una solució ja d’aquest problema,
d’aquest conflicte.
Crec que les propostes eren propostes obertes, les que s’han aprovat avui, en certa
manera per deixar com un últim intent a l’Equip de Govern que resolgui aquest
problema que va generar ell mateix, que doni una resposta i que especifiqui una
situació que creiem que és del tot desproporcionada, injusta i segurament il·legal.
També els diem que amb el suport que ha mostrat aquesta moció, i que és un suport
majoritari en aquest Ple, si està dintre del seu criteri no complir amb els acords que
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avui s’han pres, doncs segurament les intervencions en aquest sentit hauran de ser
més contundents o més enèrgiques, o més clares a l’hora de marcar o dictar quina
creu que és la solució a aquest conflicte a part de la majora d’aquest consistori.
Esperem i desitgem que en aquesta reunió que tenen amb aquest organisme de
classificació arbitral amb incentiu, o sigui com sigui, es pugui solucionar, però, en
definitiva, el que estic dient aquí és que es paguin aquests dies d’assumptes propis
que estan reconeguts. Ja tenim fixat quin és el preu hora perquè el conveni ho
marcava i que no es demori més a solucionar la situació, que és del tot injusta,
sobretot per a la majoria dels treballadors que al seu dia van demanar uns assumptes
propis que els van ser denegats i que avui encara estan pendents, primer de gaudirlos, perquè ja no van poder, i segon que siguin compensats com s’ha anat fent durant
molts i molts anys en aquest Ajuntament.
No és que sigui una advertència, però sí que, bé, jo crec que el treball, el fruit, el treball
conjunt que han realitzat alguns que no formem part de l’Equip de Govern i de la
regidora no adscrita, jo crec que, bé, haurien d’estar alerta en el sentit que estem
demanant que això se solucioni, ho estem demanant de forma pacífica i en una moció
que jo crec que no ha de molestar ningú. Jo crec que tothom es pot sentir pacífic, que
es pot sentir reconegut, però, bé, esperem no haver de prendre decisions més
contundents que una simple moció. Moltes gràcies.
El Sr. Pere Parés
Home, senyor Avilés, m’espanta quan diu la paraula contundent i de forma pacífica.
Potser hem de demanar algun tipus d’ajut, a la Policia Local, doncs. Jo ho entenc en el
context, però evidentment una moció sempre s’ha de demanar de forma pacífica,
evidentment.
El Sr. Francisco Avilés
No crec que hi hagi malentès, contundent és nosaltres, és a dir, si a partir d’ara dir que
els acords que es puguin prendre en aquesta moció o altres mocions que l’equip, que
els grups que no formem part de l’Equip de Govern sistemàticament s’incompleixin per
determinades qüestions, doncs potser haurem de prendre un altre tipus d’estratègia
perquè això no passi.
Em referia contundent a les feines polítiques que deuen tenir la resta de formacions
que no formem part de l’Equip de Govern, perquè de les explicacions realitzades pels
portaveus dels dos partits que formen part de l’Equip de Govern, sembla que no estan
gaire a favor de respectar com a mínim, els acords avui aprovats, i potser els futurs.
Em referia a això, a eines polítiques que poden tenir la resta de grups que no formen
part de l’Equip de Govern.
El Sr. Pere Parés
Evidentment, doncs, jo crec que ha contextualitzat correctament la seva explicació i jo
em permetia, doncs, el luxe de fer una mica de brometa. Sí que m’agradaria que si la
secretària em pogués, si us plau, comentar alguna cosa sobre l’efectivitat jurídica
d’aquesta moció.
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La Sra. secretària
La moció té a veure amb competències en gestió de personal, que corresponen a
l’alcalde, i per delegació a la regidora de Recursos Humans. Per tant, es pot entendre
que té un caràcter bàsicament polític, i no es tracta d’una moció que es pugui
considerar vinculant o que tingui caràcter executiu.
El Sr. Francisco Avilés
Només per recordar que, en qualsevol cas, si en el futur vol fer aquest tipus de
preguntes a la secretària, que sàpiga que hi ha un procediment, que qualsevol grup
pot demanar informes sobre projectes o acords que vagin a l’ordre del dia i, per tant,
potser hauria estat millor preguntar-ho a la secretària amb temps, amb un informe
jurídic sobre la moció a tractar, i no ara, enmig del debat que, potser, doncs, no és el
més adient.
En qualsevol cas, perquè quedi molt clar, això és una expressió política, és un desig
polític, que és el que demanem, és una iniciativa política. Però no estem dient ni quan
ni com, ni per què, sinó que, tenint en compte que és el que la majoria del consistori és
el que demana.
El Sr. Pere Parés
Queda clar, senyor Avilés.
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 22.08 hores del
mateix dia, de la qual, com a secretària, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es
transcrigui al llibre d’actes, que certifico.
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