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Núm. PLE2013/3 
 
Acta del Ple extraordinari i urgent de l'Ajuntament  del Masnou del dia 31 de 
gener de 2013  
 
A la vila del Masnou, a les 20.08 hores del dia 31 de gener de 2013, es reuneixen, a la 
sala de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió plenària 
extraordinària i urgent, 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) Ratificació de la urgència              
 
El Sr. Pere Parés  
 
Bona nit a tothom. Comencem el segon Ple extraordinari d’aquest mes i, per tant, si 
que vull agrair a tothom l’esforç que tots plegats estem fent de cara a aquesta tercera 
sessió d’aquest mes. 
 
Començaríem amb la ratificació de la urgència. La ratificació de la urgència ve 
motivada per dos fets: el primer és que, segons l’acord de la Junta de Portaveus 
anterior, al darrer Ple ordinari vam decidir entre tots plegats passar el Ple de 
pressupostos al dia 31 i, en segon lloc, quant al manteniment i els serveis municipals, 
la proposta que avui se’ls presentarà per sotmetre a aprovació és quant a la urgència 
de poder tenir garantit el contracte de neteja com a contracte pont de cara a la 
redacció del definitiu. 
 
El president sotmet a votació la urgència amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per 
unanimitat, majoria absoluta. 
 
2) Donar compte de les persones assistents a la ses sió 
 
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, 
i els regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard 
Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el 
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt. 
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i 
Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i 
Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim 
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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. 
 
3) Aprovació de l’expedient de contractació per a l a gestió del servei de recollida 
de residus, neteja viària, passeig Marítim i platge s del terme municipal del 
Masnou, i convocatòria de la licitació mitjançant p rocediment negociat sense 
publicitat  
 
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat de Manteniment i Serveis Municipals, 
llegeix la proposta següent: 
 
“Vist l’expedient que es tramita per a la gestió del servei de recollida de residus, neteja 
viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou. 
 
Atès que ha estat incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives 
particulars i el de prescripcions tècniques que regiran el contracte. 
 
Vist l’informe emès pel cap de la Unitat de Manteniment i Serveis en relació amb 
aquesta contractació. 
 
Vist que s’han incorporat a l’expedient els informes preceptius de Secretaria i 
Intervenció.  
 
Vist el que especifica l’article 109 i 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en 
endavant TRLCSP), en relació amb l’aprovació de l’expedient de contractació.  
 
D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLCSP, es proposa 
al Ple l’adopció dels acords següents:  
 
Primer.  Aprovar l’expedient de contractació per a la gestió del servei de recollida de 
residus, neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou, el 
qual compleix les especificacions de l’article 109 Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(TRLCSP), per procediment negociat sense publicitat, d’acord amb l’establert als 
articles 172 b), 177.2 i 178.1 del TRLCSP.  
 
Segon . Aprovar el plec de clàusules jurídiques administratives particulars i el plec de 
condicions tècniques particulars que han de regir la contractació per a la gestió del 
servei de recollida de residus, neteja viària, passeig Marítim i platges del terme 
municipal del Masnou.  
 
Tercer.  Aprovar la despesa màxima d’aquest contracte per import de 1.770.000 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a les partides que a aquest efecte s’habilitin en el Pressupost 
per a l’exercici 2013, i condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Per a l’exercici següent, la despesa serà a càrrec de la partida que a aquest efecte 
s’habiliti i la seva autorització o realització se subordina al crèdit que autoritzi el 
pressupost municipal respectiu.  
 
Quart.  Convocar la licitació, mitjançant el procediment negociat sense publicitat, en 
virtut del que estableixen els articles 138, 169, 172 b) i 178 del TRLCSP, i consultar un 
mínim de tres professionals capacitats per a la gestió del servei de recollida de 
residus, neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou perquè 
presentin les seves ofertes. 
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Cinquè . Sotmetre l’adjudicació a la condició suspensiva d’existència de crèdit.  
 
Sisè . Complir altres tràmits preceptius i impulsar-los fins a la formalització del 
contracte.” 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Abans de passar-ho a aprovació, si escau, hi ha esmenes? D’ICV-EUiA, té la paraula 
el senyor Xavier Serra. 
 
El Sr. Francesc Xavier Serra  
 
Sí, per tal de presentar les esmenes i, si no hi ha inconvenient, com que tothom en té 
una còpia exacta de forma literal i la lectura més aviat serà carregosa i poc explicativa 
del que es vol dir, si m’ho permeten faria una explicació global del conjunt de les 
esmenes. Cap inconvenient? 
 
Respecte del plec de clàusules tècniques, la primera esmena té a veure amb la 
redacció, amb la intenció d’aclarir els conceptes que s’esmenten i evitar confusions 
respecte de conceptes com deixalles a la via pública o via pública.  
 
Un segon grup d’esmenes el podríem qualificar d’esmenes tècniques o, si ho voleu, de 
millores tècniques respecte de la proposta del Govern. Són les esmenes segona, 
tercera, quarta, cinquena i sisena. En aquestes esmenes s’insisteix en la necessitat 
que es faci una revisió de vehicles a l’inici i la fi de la concessió, a l’esmena segona; 
obligar la concessionària a substituir els contenidors de recollida que no puguin 
reparar-se en condicions, esmena tercera; reduir la representació de l’empresa 
concessionària a les comissions, esmena quarta; obligar que els comunicats de 
serveis, avisos i comunicacions es facin també per escrit i no únicament per correu 
electrònic, per evitar males interpretacions en la relació entre l’Ajuntament i la 
concessionària, esmena cinquena; i obligar l’empresa que el parc de vehicles aportat 
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, esmena sisena. 
 
Un tercer grup, agrupat dins de l’esmena setena, que és força llarga, té com a 
orientació afavorir l’empresa que ofereixi millor preu per a la concessió del servei i 
dóna major importància a la valoració econòmica que a la tècnica, de manera que la 
tècnica passa del 45% del total al 35% de la puntuació i l’econòmica, al contrari, del 
55% al 65% de la totalitat de punts a valorar. 
 
Això té sentit perquè és una concessió d’un any mentre es fa la redacció d’uns plecs 
definitius de llarga durada, entre vuit i deu anys, i, per tant, podem forçar tenir un 
servei correcte per un preu més baix, sense que les diferències en les ofertes 
tècniques tinguin un valor tan alt en la valoració. 
 
Així mateix, en la mateixa esmena es presenten fórmules per tal de valorar l’oferta 
econòmica general, la reducció en el percentatge de despeses generals aplicables a la 
licitació, les propostes de reducció del percentatge de benefici industrial, o l’oferta 
econòmica sobre la inversió mínima exigida, les quals representen, totes, avantatges 
per millorar les condicions econòmiques en la prestació del servei. 
 
Un quart grup correspon a mesures de caràcter ecològic i són les esmenes vuitena, 
novena, desena i onzena. Fan referència a canviar les condicions de realització de la 
campanya anual de sensibilització, de manera que sigui l’Ajuntament i no l’empresa 
qui la proposi, tant pel que fa a la temàtica, com al seu disseny i la realització, esmena 
vuitena; assegurar que l’empresa reculli tot tipus de deixalles a la platja, esmena 
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novena; no abaixar la freqüència de recollida de la FORM, l’orgànica, de quatre a tres 
dies, vuit mesos a l’any, ja que això desincentiva la recollida selectiva a les cases, 
desena; i posar en dubte la possibilitat que pel mateix preu i qualitat es pugui fer també 
la recollida de voluminosos, esmena onzena. 
 
Respecte al plec de clàusules administratives i particulars, quedarien dues esmenes, 
ja que retiraríem la tercera, en la qual hem comès una errada de càlcul en formular-la. 
 
La primera correspondria a una variació a la baixa en 100.000 euros aproximadament 
del preu de licitació, passant de prop d’1.600.000 —1.590.000 em sembla que és la 
xifra— a 1.500.000, sense IVA, en el mateix sentit que altres propostes a millorar o si 
voleu fer baixar el cost del servei per a l’Ajuntament. 
 
La segona esmena i la darrera es refereixen a una rebaixa en els requisits de 
solvència econòmica i tècnica per tal d’obrir el pas a aquest tipus de concessions a 
empreses més petites, cooperatives i similars, i no estar obligats sempre a escollir 
entre grans empreses del sector, ja que les primeres generen més llocs de treball i 
potencien més les economies locals, mentre que les segones no ho fan en absolut. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Gràcies, senyor Serra. Ara, el ponent senyor Matas li exposarà si s’accepten o no 
s’accepten les esmenes i per què. 
 
El Sr. Jordi Matas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Referent a les clàusules tècniques, la primera no s’accepta, 
en el sentit que considerem que el redactat és insuficient tal com està expressat en el 
text presentat. 
 
La segona, veient bé la primera part, en el sentit que diem que estem d’acord a 
introduir el primer paràgraf, però creiem que quan es diu dues sessions en un any ja 
és suficient, en el sentit de dir que no us procedíem a pagar per tal d’assegurar el 
correcte compliment del que s’estableix al paràgraf anterior, abans de l’inici del servei i 
a la fi del mateix es realitzarà una sessió de revisió dels vehicles propietat de 
l’Ajuntament per tal de comprovar-ne l’estat. D’aquesta sessió es redactarà l’acta 
corresponent, en la qual hauran de constar totes les incidències que es consideren 
adients referents a l’estat dels vehicles esmentats. 
 
Finalitzat el contracte, es realitzarà una sessió per avaluar-ne l’estat respecte de quan 
es van entregar. L’empresa contractista haurà d’assumir totes aquelles reparacions 
que deixen de ser municipals que han de realitzar per tal de deixar els vehicles de la 
propietat municipal en condicions de perfecte funcionament. 
 
Hi ha una segona part, que és que no plantegem un segon aval únicament per als 
vehicles, sinó que considerem que tot està dintre de l’aval del contracte. 
 
La tercera, no l’acceptaríem perquè considerem que ja està inclòs dintre del punt 2.8.3, 
que ja fa referència a aquest aspecte. La quarta s’accepta. 
 
La cinquena, nosaltres volem reduir també el volum de paper que actualment 
presenten en aquest sentit, no fer-ne ús, en una mesura de protecció del medi ambient 
en aquest sentit, i, llavors, preferim fer-ho tot via comunicació per correu electrònic i 
evitar el desplaçament diari, si no és imprescindible, del tècnic per només venir a 
portar aquest paper. 
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La sisena, no considerem adequat només comptar amb un contracte per un any quan 
no estem exigint inversió a l’empresa concessionària dels vehicles de cinc, nou o de 
menys de cinc anys, que és un període en què encara no estan amortitzats els 
vehicles, i trobem adequat aquest marge d’opció per si algú vol presentar vehicles amb 
edats superiors. 
 
La setena, considerem que els criteris que vostès proposen, el judici de valor a un 35% 
en lloc del 45%, i els criteris avaluables de manera automàtica del 65% en lloc del 
55%, que es presenten al plec, nosaltres considerem que estan ponderant més el plec 
que no pas el servei i nosaltres, sobretot el que estem considerant, a part del preu, és 
la qualitat del servei que donem al poble. Creiem que és una lluita que hem de 
continuar i per això volem puntejar o donar suficients punts i valoració a la qualitat 
d’aquest servei. 
 
Respecte a la vuitena, hi ha uns canvis una mica de la data d’acció; per tant, estem 
d’acord amb el redactat al punt 6.2, en lloc de Medi Ambient i la de Civisme escriuríem 
l’Àrea de Manteniment i Serveis —l’Àrea de Manteniment i Serveis engloba tant 
Manteniment com Medi Ambient, eh— i canviaríem la col·laboració de la Regidoria de 
Civisme de l’Ajuntament del Masnou. Per tant, en tota la resta estem d’acord. 
 
Al paràgraf cinquè, volíem fer un redactat diferent de manera que quedés que per al 
disseny d’aquesta campanya l’Ajuntament del Masnou requeriria, sota el seu control, 
que l’empresa concessionària desenvolupés la campanya, i aportés els seus 
coneixements i experiències en campanyes similars en aquest o altres municipis. 
 
També s’accepta el paràgraf sisè, a la part final, que diu: “i el cost de totes les 
actuacions que contemplin aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària”. 
 
L’esmena novena no s’accepta, tal com vam quedar i es va explicar a la Comissió 
Informativa. 
 
I la desena no es considera en tot cas, si es detectés l’esgotament del contenidor, cal 
canviar-lo. 
 
I l’onzena, nosaltres posem a avaluar per l’empresa el fet de la recollida de mobles i 
andròmines de la via pública a cost zero; per tant, és l’empresa la que decidirà en 
aquest sentit si hi entra o no, que nosaltres esperem que hi puguin entrar totes les 
ofertes que es presentin. 
 
Referent a la part de les clàusules administratives, nosaltres mantenim el preu del 
contracte que està justificat, perquè és el cost que mantenim i, de fet, la segona 
clàusula, en referència als plecs administratius, no tenim inconvenient a posar en lloc 
de 3.000.000 euros, 2.000.000 euros per a la solvència econòmica. I, referent a 
l’apartat de solvència tècnica, estem d’acord a baixar de quatre a tres, però mantenint 
el mateix redactat, en el sentit que són tres contractes en lloc de quatre, però 
mantenint el redactat. 
 
Els dos darrers paràgrafs s’inclouran al model de plica, no ho farem als plecs 
administratius, i així, d’aquesta manera, quan s’entregui ja a la mateixa empresa, ja 
queda signat i seran coneixedors d’aquest aspecte que vostè ens han recomanat. Ja 
ho sap. 
 
El president sotmet a votació les esmenes del Grup Municipal d’ICV-EUiA, amb el 
resultat següent: 3 vots a favor (ICV-EUiA), 11 vots en contra (CiU, ERC-AM i GIM) i 7 
vots d’abstenció (PSC-PM, PP i la regidora no adscrita). Les esmenes queden 
rebutjades. 
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El president sotmet a votació la proposta, amb algunes esmenes acceptades del Grup 
Municipal d’ICV-EUiA, amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 3 vots en contra (ICV-EUiA). S’aprova per 
majoria absoluta. 
 
El Sr. Francesc Xavier Serra  
 
Bé, atesa la interpretació que ha fet abans el regidor de Manteniment, era lògic que 
després votessin contràriament a la proposta presentada. Agraïm, en primer lloc, les 
propostes que ha acceptat l’Equip de Govern, perquè en contra no significa que no 
s’agraeixi el gest que s’ha fet, però, evidentment, no recullen cap de les esmenes més 
importants que hem presentat. Farem alguna explicació sobre això. 
 
Així, en les esmenes que hem qualificat de tècniques, el tema del parc mòbil necessari 
per fer el servei el deixa obert, sense límit d’antiguitat, i si bé és cert que la concessió 
és a un any, tampoc no es fa una proposta, per exemple, de fixar-lo, no el que 
nosaltres proposàvem de cinc anys, sinó en set anys, per exemple, per posar una xifra 
qualsevol. 
 
Això representa un augment de la contaminació que haurem de suportar els veïns i 
veïnes del Masnou, ja que és una clàusula habitual aquesta de la limitació d’edat del 
parc mòbil en els concursos d’aquest tipus, i farà que l’empresa guanyadora pugui 
destinar al Masnou els vehicles més antics que tingui al seu parc. I, així, tindrem més 
contaminació per emissió de gasos, ja que els vehicles antics són més contaminants, i 
patirem un soroll més gran quan efectuïn les maniobres de recollida als nostres carrers 
i places amb les molèsties consegüents per a tots els ciutadans i ciutadanes afectats. 
 
En el tema econòmic, el compromís del Govern era estudiar l’aplicació. Això no ho ha 
dit el regidor en la seva explicació, però sí a la resposta per escrit que ha fet al nostre 
Grup d’estudiar les nostres demandes i en l’elaboració dels plecs de llarga durada 
previstos per a aquesta primavera. 
 
Tot i agrair el gest i afirmar que el nostre Grup està disposat a seure tantes vegades 
com sigui possible i necessari amb l’Equip de Govern per arribar a un acord en aquest 
aspecte, també és cert que avui aprovem uns plecs que regiran el servei al llarg 
d’aquest any i, per tant, el nostre Grup ha de fixar la posició avui i aquí sobre un terç 
real que ens porta a votació i no sobre un possible futur acord en els plecs del futur 
concurs a realitzar. Esperem que llavors puguem votar-hi favorablement. 
 
Finalment, com a exemple, i respecte a les clàusules mediambientals, no hi ha hagut 
contraproposta en el tema de la freqüència en la recollida de la fracció orgànica. Els 
plecs que avui s’han aprovat fixen una reducció en un dia de la recollida, vuit mesos a 
l’any. Hi insisteixo: són vuit mesos a l’any, no és la menor part dels mesos de l’any, 
sinó que la major part dels mesos de l’any hi haurà un dia menys de recollida selectiva 
de l’orgànica en aquest poble. 
 
Això implica una desincentivació evident perquè els ciutadans i ciutadanes a casa seva 
facin la recollida en aquest sentit i probablement, després, el que ens podem estalviar 
en el pagament de la concessió o que podem millorar en altres serveis que no estaven 
recollits fins ara per un preu igual al que estàvem pagant, al final ho podrem pagar a 
través de l’augment dels costos d’eliminació en aguantar el volum propi de residus no 
selectius del que recollim.  
 
 



7 
 

És veritat que aquestes són clàusules temporals amb un any de durada per solucionar 
el fet que va quedar desert al darrer concurs realitzat pel Govern anterior i la 
incapacitat del Govern actual de solucionar el tema o fer una proposta de resolució 
respecte a aquesta qüestió en tot el temps que fa que governa.  
 
Recordem aquí les intervencions que l’Equip de Govern anterior va haver d’escoltar 
del Grup Municipal de CiU, llavors a l’oposició, respecte del contracte de neteja i del 
darrer concurs municipal realitzat, com podem testimoniar els regidors de l’època, en 
un procés obert de participació dels grups municipals. 
 
No insistirem en el tema, però, en tot cas, sí que volem deixar-ne constància. Tampoc 
aquesta proposta és simplement una còpia actualitzada del contracte actual vigent, 
sinó que s’hi proposen canvis importants en la concessió. 
 
Un altre punt que ens preocupa és que l’absorció de la neteja de la platja i la 
possibilitat que es realitzi la recollida de voluminosos en el mateix contracte i en règim 
de concessió passi a ser un procés de desmantellament i externalització de la brigada 
municipal, d’acord amb els compromisos que aquest Equip de Govern va adquirir en 
els plans d’ajustament econòmic vigents, tot i que avui el que es fa és aprofitar les 
baixes per jubilació de la brigada. 
 
Aquest és un tema preocupant i una línia vermella per a la nostra formació política, 
que no ajudarà al desmantellament de serveis públics per convertir-los en privats en 
cap cas. 
 
El nostre Grup sí que és, crec, allò que constitueix el moll de l’os del pensament 
progressista i d’esquerres, i que va donar els resultats dels millors anys de l’economia 
europea i recents i, és que cal tenir i enfortir uns serveis públics que es regeixin per 
criteris socials i de serveis als ciutadans i no uns serveis concessionats regits pels 
mecanismes dels principis lliberals del mercat lliure que han provocat, en el passat i 
avui, les pitjors conseqüències per a tot el planeta. 
 
Sabem que avui no es planteja directament el tema, hi insisteixo. Però estarem atents 
a qualsevol proposta que vagi en aquest sentit. 
 
Finalment, vull agrair el fet d’haver recollit part de les esmenes. Com que no hi hagut 
vots positius, en tot cas també vull agrair les abstencions rebudes a les esmenes i 
convido l’Equip de Govern a seure i parlar sobre la proposta pel contracte llarg 
d’aquest servei que tindrà, no una vigència d’un any, sinó una de vuit i deu anys, i no 
sobre una proposta tancada, sinó, si és possible, sobre una proposta oberta, com vam 
fer nosaltres quan érem al Govern. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bon vespre. El nostre Grup ha votat afirmativament a la 
proposta per dues raons bàsiques: la necessitat d’adoptar el servei de neteja de 
cobertura legal que ara no tenia, i la prestació de serveis bàsics de neteja i recollida 
d’escombraries a tot el municipi mentre es dissenya el plec definitiu, plec en el qual 
esperem participar des de bon començament. 
 
Aquest plec, el que hem aprovat avui, permetrà, doncs, no haver d’aprovar mitjançant 
extrajudicials les despeses, cobrir el servei en zones com la Colomina, garantir la 
neteja de la platja aquest estiu, ja que no hi haurà plans ocupacionals, i normalitzar la 
recollida de mobles. Tot i així, aquest plec manca de sistemes de control de qualitat 
eficaços, de millores reals, d’inversions que puguin permetre la modernització dels 
sistemes de recollida i neteja, i d’altres. 
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Volem també destacar el canvi significatiu de criteri dels grups del Govern respecte del 
que defensaven a l’oposició. Benvinguts a la realitat del govern. 
 
També vull recordar que en el pressupost que es durà a debat en el punt següent, el 
Govern ha destinat una partida per a l’elaboració dels plecs del concurs, cosa que 
d’entrada trobem encertada. Arriba tard, però rectificar és de savis i aquest Govern, 
després dels giravolts, sembla que està reconduint la nau. 
 
Aquest vot afirmatiu, però, no és un xec en blanc. El Govern ha de fer passos per a la 
redacció d’un nou concurs i creiem que també una actualització necessària de 
l’Ordenança de convivència ciutadana, ja que, com diu el refrany, no és més net qui 
més neteja, sinó qui menys embruta. Com sempre, estenem la mà al Govern per 
asseure’ns i trobar el consens necessari en aquests temes tan importants. 
 
El Sr. Jordi Matas  
 
Primer de tot, vull agrair el vot favorable i la confiança que mostren els partits del PSC, 
PP i GIM, així com la regidora no adscrita, en el sentit de donar aquesta confiança, 
aquest vot de confiança, al Govern per tirar endavant aquesta necessitat que com a 
ajuntament tenim, de poder donar aquest servei i mantenir-lo durant aquest proper any 
mentre elaborem els plecs definitius i que, tal com sempre he dit, i ho repeteixo ara, 
doncs esperem tots, perquè ens interessa a tots els partits, tirar-ho endavant. 
 
Efectivament, tindrem una consultoria, buscarem una empresa perquè ens assessori i 
procurarem que el plec sigui al més clar i al més cuidat possible, en el sentit que 
també puguem evitar confusions en el redactat. Dintre d’aquesta consultoria, 
aportarem i presentarem les fórmules a les quals el senyor Xavier Serra feia 
referència, que jo no he dit, m’he oblidat de dir-ho, però que són una sèrie de 
valoracions que vostès ens han dit i que prefereixo que un tècnic, en aquest aspecte, 
ho valori, i llavors, si tot això beneficia tots els plecs, doncs no tingui dubte que ho 
tindrem en compte. 
 
Hi ha un punt —no trobo en quin article és exactament—, però, en què sí que es diu 
que els vehicles han de ser de menys de deu anys; per tant, sí que hem de tenir cura 
en aquest sentit que no puguin ser tan vells. 
 
Després, sols vull fer referència al fet que sí que hi ha una recollida d’un dia menys de 
l’orgànica, però no de la brossa. La brossa es continua recollint exactament igual en 
aquest sentit. Res més, només mostrar el meu agraïment i nosaltres demà mateix ens 
posem en marxa per tirar endavant tot aquest tema. 
 
4) Aprovació del Pressupost general del 2013, bases  d’execució, relació de 
subvencions nominatives, la plantilla, la relació d els llocs de treball i el catàleg 
de l’Ajuntament 
 
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent: 
 
“Atesos els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 2 a 23 
del Reial decret 500/90, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, i una vegada complerts els requisits legals que en resulten, 
amb la realització dels documents necessaris i els informes preceptius. 
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Atès el que s’estableix a la LO 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i al 
Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
Atès que els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 126 i 127 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, determinen 
que les corporacions locals aprovaran anyalment, en ocasió del pressupost, la plantilla 
de personal, que comprendrà tots els llocs de treballs, degudament classificats, 
reservats a funcionaris i a personal laboral i eventual. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer . Aprovar inicialment el Pressupost general per a l'exercici del 2013, el resum 
del qual, per capítols, és el següent: 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT 
1 DESPESES DE PERSONAL  9.394.453,00 
2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS  7.646.820,00 
3 INTERESSOS      340.018,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  1.488.021,00 
6 INVERSIONS REALS     500.000,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL     485.000,00 
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS  2.063.040,00 
  TOTAL PRESSUPOST                        21.917.352,00 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 
CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT  
1 IMPOSTOS DIRECTES 10.978.800,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES      400.000,00 
3 TAXES I ALTRES IMPOSTOS   4.459.260,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS   5.930.868,00 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS          478.000 
9 PASSIUS FINANCERS      500.000,00 
  TOTAL PRESSUPOST 22.746.928,00 
 
Segon . Aprovar les bases d'execució del Pressupost, així com les subvencions 
nominatives recollides en aquestes bases. 
 
Tercer . Aprovar la plantilla, la modificació de relació de llocs de treball i el catàleg de 
l’Ajuntament per a l’any 2013, amb els reajustaments retributius corresponents que es 
detallen a l’expedient del Pressupost. 
 
Quart . Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers 
d'anuncis de la corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions dels 
interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions 
en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.” 
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El Sr. Llorenç Birba  
 
Llegida la proposta, faré una explicació per donar una mica un enfocament i unes 
dades bàsiques de tot el que representa aquest Pressupost. 
 
El Pressupost 2013 és un pressupost que encara continua en la línia de contenció i 
racionalització de la despesa iniciada la segona meitat de l’any 2011 i a la qual es van 
afegir els plans d’ajust i d’estabilitat que vam aprovar posteriorment en aquest Ple. 
 
Malgrat la greu crisi econòmica que està patint el país, i de la qual les administracions 
públiques no escapen, podem dir que al Masnou estem en el camí adequat per 
redreçar les finances dins els plans establerts i així poder sanejar l’administració 
d’aquesta corporació. 
 
A grans trets, des d’un enfocament macro, podem plantejar unes notes d’optimisme. 
Després de dos anys, podem tancar els comptes del 2012 amb un romanent de 
tresoreria positiu. Hem pogut ajustar el Pressupost del 2013 que ara presentem cobrint 
íntegrament l’import consignat al Pla d’ajust. 
 
Podrem reduir el nivell d’endeutament per sota del límit establert, del 75%. Hem baixat 
més de deu punts i, per tant, sortim de la situació de topall i tècnicament ens podem 
endeutar de nou. 
 
Probablement podrem finançar les inversions d’aquest Pressupost amb romanent de 
tresoreria del 2012, per tant, sense haver-nos d’endeutar, fet important perquè avui el 
cost dels diners és sensiblement més alt, no pels tipus de l’euríbor, que estan més 
baixos que mai, sinó pel marge que s’hi càrrega i per les dificultats a tenir-hi accés. 
 
Probablement podrem disposar de saldos positius de tresoreria durant tot l’exercici, fet 
que permetrà pagar les nòmines i els proveïdors amb normalitat, sense haver de patir 
els greus desajustos ni les tensions de tresoreria que vam patir durant uns mesos ara 
fa un any. 
 
Malgrat tot, el Pla d’ajust no ha acabat i queda un escull important l’any 2014 que 
caldrà afrontar i gestionar amb seny, amb tot el seny de què siguem capaços. Si ho 
aconseguim, entre tots, crec que haurem redreçat les finances municipals. 
 
La proposta de Pressupost que presentem avui es pot resumir en dos grans blocs. En 
primer lloc, exposaré els trets globals per capítols d’ingressos i de despeses, i després 
un petit resum per regidories. 
 
El Pressupost d’ingressos és de 22,7 milions, mentre que el de despeses és de 21,9 
milions, és a dir, hi ha un superàvit de 830.000 euros que correspon a un compromís 
del Pla, a un Pla d’ajust i a un Pla de sanejament, i és de compliment obligat fer 
aquesta dotació per complir els objectius marcats. 
 
En conjunt, els ingressos augmenten un 0,65% en relació amb el Pressupost de l’any 
passat. Cal tenir en compte que aquest lleuger increment s’ha de corregir per la 
inflació anual del 2012, que a Catalunya va ser del 2,9%; per tant, en termes reals, en 
termes de poder adquisitiu, el Pressupost del 2013 serà menor que el precedent. 
 
Les fonts d’ingressos més importants i estables corresponen als impostos propis i a la 
participació dels ingressos de l’Estat. 
 
El capítol 1, el d’impostos propis, representa el 48,2% del Pressupost, amb 10,9 
milions d’euros, i l’IBI, que és l’impost més important, l’impost de béns immobles, 
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representa per si sol el 80% del capítol i el 40% del Pressupost. Cal dir que aquest 
any, malgrat que s’ha baixat un 3,2% el tipus impositiu de l’IBI, els ingressos 
augmenten per a un major rendiment fruit de noves altes al padró, i que representen 
uns 400.000 euros. Per tant, augmenten els ingressos per impostos tot i una lleu 
disminució de la pressió fiscal. 
 
El segon ingrés important correspon a la participació en els ingressos de l’Estat, que 
pugen 4,5 milions, xifra que afortunadament i sorprenentment augmenta en mig milió 
d’euros. La resta de transferències d’altres administracions, de la Generalitat i de la 
Diputació, fa que aquest capítol aporti fins a 5,9 milions, tot i que la consignació de les 
subvencions de la Generalitat s’ha reduït sensiblement. 
 
En el capítol de taxes i preus públics, tenim una xifra propera a 4,5 milions. La taxa 
d’escombraries representa 1,9 milions exactament, igual que l’any passat. La resta 
correspon a la taxa de clavegueram, 200.000 euros i la diferencial a tots els preus 
públics dels serveis que presta l’Ajuntament, que no han estat modificats, excepte el 
del poliesportiu. 
 
En el capítol d’impostos indirectes, tenim pressupostat un ingrés atípic a causa d’unes 
obres importants a l’Illa Centre que confiem que pugui tirar endavant. Aquest impost 
representa uns ingressos de 400.000 euros. 
 
Enguany, disposem d’un càrrec addicional de l’IBI d’un 10%, igual que l’any 2012, 
imposat pel Govern de l’Estat, i del qual ja no es disposarà el 2014, però que avui ens 
permet mantenir el conjunt d’ingressos i, per tant, també, el de despeses, en relació 
amb l’exercici precedent. Es tracta de 800.000 euros que el 2014 ja no tindrem i que 
caldrà afrontar al seu moment. 
 
El Pressupost de despeses representa 21,9 milions, 830.000 euros menys que els 
ingressos, que, com he dit abans, són per complir els instruments aprovats pel Ple: el 
Pla d’ajust i el Pla de sanejament. 
 
El capítol 1, el de personal, es redueix en 336.000 euros i queda en 9,4 milions. El 
gruix d’aquest import, uns 300.000 euros, es transfereix al capítol 2 i correspon a 
l’externalització del servei de la neteja de platja, que es contractarà conjuntament amb 
la neteja viària d’acord amb el punt anterior del plec que acabem d’aprovar, i a la 
transferència de l’import de les retribucions d’indemnitzacions dels regidors d’aquest 
consistori, una qüestió purament tècnica. 
 
També, hi ha la reducció de cinc places de personal laboral en relació amb la plantilla 
del 2012, que queda detallat a la memòria de personal que consta a la documentació 
del Pressupost. 
 
El capítol 2 es manté en relació amb l’any passat, si bé hi ha la incorporació afegida de 
les partides provinents del capítol 1 avaluada en 300.000 euros, però que no suposen 
un increment de pressupost. 
 
Les despeses financeres, capítol 3 i 9, tenen en conjunt una reducció en relació amb el 
2012 de 200.000 euros, fruit tant de la davallada dels tipus d’interès com de la 
reducció del nivell d’endeutament. S’amortitzen de deute uns 2 milions. 
 
Les transferències corrents augmenten lleugerament i van destinades fonamentalment 
a activitats socials i de foment. 
 
El capítol d’inversions se situa en 500.000 euros i es destinarà a atendre només 
tasques bàsiques de manteniment d’edificis, de carrers i d’enllumenat. Possiblement 
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els podrem finançar amb romanent de tresoreria i no caldrà ni endeutar-se ni haver de 
recórrer a entitats financeres. 
 
Per regidories, he de dir que la majoria mantenen el pressupost de l’any passat o fins i 
tot el redueixen. Cal dir que totes les regidories han fet un esforç de racionalització de 
recursos. Els canvis més significatius en relació amb el Pressupost del 2012, pel que 
fa a increments, són els següents: a Salut Pública hi ha 37.000 euros més com a 
increment pels convenis relatius a control d’animals i altres convenis; a Igualtat hi ha 
un increment per despeses del CIRD en 14.000 euros en relació amb el 2012; a 
Benestar Social, per increment de partides de serveis d’atenció domiciliària d’ajuts 
socials i de convenis amb entitats de serveis socials, en total 40.000 euros. A 
Ensenyament, per increment destinat a l’escola de música, 27.000 euros. A Paisatge, 
48.000 euros més fruit de l’entrada en funcionament del nou servei de jardineria que 
està dotat amb més recursos per millorar el servei. 
 
I cal precisar que a Comunitat i Persones l’increment que consta en les dades només 
correspon a una mobilització interna de partides que centralitza contractes del conjunt 
de l’àrea. 
 
A la Regidoria de Recursos Humans ha incrementat el pressupost intern, també per 
trasllat de partides, les quals he referenciat abans, de les indemnitzacions de regidors, 
i Urbanisme incrementa només per l’import de la consignació o la dotació prevista a la 
indemnització d’Inmocaíspa. 
 
En resum, presentem aquest Pressupost, que és un pressupost de contenció, en què 
es prioritzen, d’una banda, els serveis municipals obligatoris, i de l’altra, també els 
serveis a les persones, posant especial èmfasi als socials i també als de promoció, 
malgrat que la davallada d’algunes subvencions finalistes d’altres administracions ens 
hagin reduït despeses que finançaven part d’aquestes actuacions i a les quals 
estàvem acostumats fins ara. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Molt bé. Ara tractarem les esmenes per ordre creixent. Per tant, entenc que el primer 
grup municipal que ha presentat esmenes és el GIM, que ara té la paraula per 
exposar-les. Jo, d’entrada, perdoni, senyor Avilés, jo d’entrada intentaré fer-ho bé. 
Aquest és un debat no solament de concepte, sinó que és un debat que és dels més 
complexos d’intentar ordenar al llarg de l’any, però intentarem, amb bona voluntat, 
ordenar aquest debat. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies. Bona nit. Bé, bàsicament per defensar les esmenes que vam presentar a 
la Comissió Informativa passada i que no havien estat acceptades, o almenys de 
moment. Seran aquí defensades. 
 
Estan dividides en quatre grups, són quatre blocs: el primer, al qual em referiré ara, 
són partides en les quals demanàvem un augment de les quanties fixades per l’Equip 
de Govern, o fins i tot la creació de la nova partida. Hi ha un altre bloc que és de 
supressió o reducció de partides per finançar els increments que les nostres propostes 
suposaven, és a dir, d’on trèiem els diners per poder realitzar aquelles activitats. 
Després, hi ha un capítol de personal i, finalment, d’inversions reals. 
 
Quant a les partides en les quals demanem augment o creació de noves partides, 
bàsicament hi ha dos grans blocs: unes van destinades a la millora de la promoció 
econòmica, que entenem que és prioritari en el moment en què estem, és a dir, 
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apostar per l’emprenedor, apostar pel foment del treball, apostar pels cursos 
ocupacionals, apostar per totes aquelles activitats que puguin generar iniciatives, que 
puguin generar, en definitiva, creació de llocs de treball, i per això havíem demanat 
augmentar la partida en 6.000 euros de foment a l’emprenedoria. Augmentar la partida 
de serveis de Promoció Econòmica en 30.000 euros i augmentar la partida de serveis 
d’inserció laboral en 20.000 euros. 
 
Després, hi ha un altre bloc, destinat lògicament a potenciar els serveis socials de 
l’Ajuntament, perquè, lògicament, si no es creen llocs de treballs, sinó que es 
destrueixen, hi ha un empobriment de la nostra població, persones que necessiten 
que, en moments puntuals, el seu ajuntament les pugui ajudar, i per a això necessitem, 
lògicament, recursos econòmics i, per tant, demanàvem que els ajuts socials 
augmentessin en 30.000 euros i que les beques municipals a menors en situació de 
risc d’exclusió social augmentessin en 33.608 euros. 
 
Després, hi ha altres sèries de partides, com per exemple, el Pla de 
drogodependència, que proposem que augmenti en 15.000 euros; programes i 
activitats esportives, que augmentés en 12.000 euros; el conveni amb el Fascurt, que 
augmentés en 16.000 euros; i actuacions de promoció de la salut, que augmentessin 
en 15.000 euros. 
 
En canvi, nosaltres demanem que es retallin una sèrie de partides que entenem que, 
sota el criteri del GIM, no són prioritàries i , per tant, intentàvem redreçar el criteri 
exposat en aquesta proposta per l’Equip de Govern, com per exemple la reducció, en 
aquest cas la supressió total, de la partida de la quota de l’Observatori de Dones en 
els Mitjans de Comunicació, per la qual paguem una quantitat que no és important, 
però són 1.200 euros, que entenem que són poc útils en aquests moments i que es 
podria estalviar aquesta despesa. De fet, no sabem quin rèdit, ja no dic polític, sinó 
quin rèdit social ens reporta aquesta petita inversió. 
 
En publicacions, premsa, butlletins i revistes, demanàvem la rebaixa en 8.000 euros. I 
una altra partida que té més o menys el mateix significat, que és publicacions, revistes, 
en 14.000 euros. Bàsicament això ho justifiquem perquè entenem que la majoria de les 
notícies, bé, totes les notícies que es pengen a la pàgina web són accessibles al 
públic, cada cop a un públic major en nombre, perquè cada cop les noves tecnologies 
estan ocupant més espai de la vida diària de tots els ciutadans i, per tant, cada cop 
arriben a més població i, per tant, potenciar la pàgina web ha de significar una 
reducció del que anomenaríem la tradicional comunicació via paper i, per tant, en 
aquest cas, com que l’eina més important que tenim és El Masnou Viu, doncs, 
apostaríem per reduir-ne el tiratge, reduir el nombre de revistes anuals per adaptar-les 
als nous temps de crisi i, per tant, aquestes esmenes, anaven en aquest sentit. 
 
En activitats de mobilitat, proposàvem rebaixar 6.000 euros. Entenem que, bé, no sé 
ben bé quines activitats de mobilitat es podrien arribar a fer, si és que s’han de fer 
activitats de mobilitat, i, per tant, enteníem que s’havien de destinar a altres qüestions. 
 
Serveis a persones nouvingudes, proposem una rebaixa en 3.000 euros. De fet, a la 
mateixa proposta o en algun informe que ha llegit aquest regidor ja es diu que cada 
cop són menys les persones nouvingudes, cada cop són més les persones que 
retornen als seus llocs d’origen i, per tant, entenem que hem de començar a reduir 
aquest servei per aquesta raó i, en segon lloc, perquè potser el que hem de concentrar 
són els esforços, ja no tant a les persones nouvingudes, sinó a les persones que ja 
estan aquí establertes. 
 
Quant a l’aportació a la Cella Vinaria, supressió de la partida, que són uns 12.700 
euros, que és nova. La veritat és que això, bé, és clar, sota el nostre punt de vista, no 
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ho podem mantenir, és a dir, és una actuació que va liderar la Generalitat de 
Catalunya, una idea que va sorgir de la Generalitat de Catalunya i, per tant, ha de ser 
la Generalitat qui n’assumeixi el cost. Si la seva situació financera no li permet 
mantenir aquest equipament, doncs el que no pot és passar la càrrega financera a 
l’Ajuntament, perquè, de fet, ja estem sotmesos a una càrrega financera per culpa de 
l’Administració autonòmica suficientment gran perquè a més augmenti i hàgim 
d’aportar a la Cella Vinaria 12.700 euros per una qüestió de la qual l’Ajuntament del 
Masnou no treu cap benefici social ni econòmic ni cultural ni turístic ni, per tant, els 
seus ciutadans. De fet, si preguntéssim a la majoria dels ciutadans d’aquesta població 
què és el CAT Cella Vinaria i per a què serveix, vaja, estic completament segur que el 
99,9% de les persones no sabrien què és, ni on és ni a què és dedica. Per tant, 
lògicament, hem de mirar de no tenir aquesta despesa, passar, si se’m permet 
l’expressió, la pilota un altre cop a la Generalitat i que sigui aquesta administració qui 
decideixi: si ho vol tenir obert, que ho mantingui, i si no ho vol tenir obert, doncs que 
decideixi tancar-ho. 
 
Quant a la quota de la coordinadora catalana del poble sahrauí, que també és 
relativament simbòlica, perquè són 1.500 euros, però estem en el mateix: jo crec que a 
través d’accions de solidaritat l’Ajuntament ja aporta suficients recursos per a aquestes 
actuacions, fins i tot per al poble sahrauí hi ha destinats imports sensiblement 
importants i, per tant, d’aquesta quota a la coordinadora tampoc no sabem ben bé el 
fruit social que en podrà treure el municipi de l’Ajuntament del Masnou.  
 
Activitats de foment a la lectura: rebaixa en 6.000 euros. Subvencions en participació 
ciutadana: rebaixar la partida en 1.500 euros. Accions de cooperació: rebaixar-la en 
15.000 euros. Enteníem que, atesa la situació de crisi que patim, és molt més 
important destinar els recursos als serveis socials destinats al municipi del Masnou 
que no a llocs que no formen part del municipi, no a accions de cooperació 
internacional. 
 
També hi hauria una reducció important que quadra amb el que abans explicava: que 
en un dels suplements de partida o de nova creació, el de beques municipals a menors 
en situació de risc d’exclusió social, demanàvem 33.608 euros, i hi ha una partida en la 
qual rebaixem la mateixa quantitat exacta, que és assistència als òrgans de govern. 
Això s’explica perquè, bé, aquest regidor ja va presentar una moció el 2011 per 
demanar que, en sintonia amb el que s’havia fet amb altres treballadors de la casa, els 
regidors que no formen part de l’Equip de Govern i els regidors que formen part de 
l’Equip de Govern es rebaixessin la part proporcional de la paga doble el 2011. Aquella 
moció no va ser aprovada. El 2012, afortunadament, per unanimitat de tots els grups 
municipals, vam decidir rebaixar la part proporcional del sou de tots els regidors, que 
va ser de 33.608 euros, que es va destinar a beques municipals de menors en situació 
de risc d’exclusió social, i el que demanem és que es torni a incloure aquesta rebaixa 
de la paga extra dels regidors i que es torni a destinar a aquestes actuacions 
concretes. De fet, la Generalitat, si bé aquest només és un..., bé, notícies que 
apareixen a la premsa, ja està dient que probablement algunes mesures d’estalvi 
d’aquest 2013 seran un altre cop la reducció de la paga extra dels funcionaris i, per 
tant, jo crec que  no cal que esperem que això es produeixi; avancem-nos alguna 
vegada a aquestes situacions, que a ningú no li agraden, avancem-nos i mostrem a la 
societat que som els primers que, si un s’ha d’estrènyer el cinturó, doncs, ho farem. 
 
I, després, hi havia una rebaixa important en el Festival Ple de Riure, que bàsicament 
és una supressió de 128.000 euros. 
  
Bàsicament, jo crec que, després m’hi referiré, però, jo crec que hem de fer ja un debat 
profund. És una cosa que es repeteix aquesta frase meva d’un debat profund, però la 
veritat és que mai no s’inicia, i jo crec que un festival de teatre còmic com aquest, amb 
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un cost de 128.000 euros, dels quals ni tan sols el 10% s’arriba a cobrir amb el cost de 
les entrades, no és ni assumible ni és, diria, políticament acceptable, sota el nostre 
punt de vista, lògicament, i, per tant, el que entenem és que, en comptes de mirar 
d’encetar un altre cop un debat que sempre, cada any, repetim, potser el millor és 
començar de zero, suprimir-lo, i parlar de si aquest Ple de Riure ha de ser bianual, si 
aquest Ple de Riure ha de canviar d’estructura, si aquest Ple de Riure ha de ser amb 
ànim de lucre de totes les persones que hi actuen o de tots els actors involucrats i les 
persones que el confeccionen, és a dir, en definitiva, no seguir mantenint aquest 
Festival. 
 
Després, parlant de temes de personal. La proposta significa també que hi ha uns 
increments de dedicació de llocs de treball, concretament d’auxiliar administratiu, 
destinat a l’Oficina d’Habitatge, un increment de la dedicació del lloc de tècnic auxiliar 
de Comunitat i Persones, un increment de la dedicació del lloc d’informador del Punt 
d’Informació Juvenil, i uns últims dels llocs del tècnic d’Ensenyament i el tècnic auxiliar 
d’Ensenyament. Bé, nosaltres creiem que aquests quatre increments de dedicació no 
estan justificats i, per tant, el que demanàvem era deixar-los tal com estaven el 2012, 
perquè, lògicament, l’increment de dedicació significa un increment de despesa i 
entenem que no és el moment. 
 
Tampoc no estàvem a favor de la creació del lloc de tècnic d’auxiliar de Manteniment, 
del tècnic de la via pública ni de la creació del lloc de tècnic de projectes. Si bé és cert 
que es creen gràcies a amortitzacions d’altres places, bé, tampoc no se’ns van acabar 
d’aclarir gaire aquest punts i, per tant, manteníem les esmenes en aquest punt. 
 
I també demanàvem revisar i regularitzar les fitxes 41, 44, 45, 46, 72, 91, 93, i 101, 
augmentant el valor d’aquests llocs de treball en 10 punts, i posàvem 10 punts com a 
referència. Bàsicament, aquestes fitxes corresponen a la plantilla de la Policia Local 
del Masnou, excepte l’escala més alta, i vindria justificat per l’element significatiu de 
les competències que estan desenvolupant en aquests moments aquests llocs de 
treball, la responsabilitat associada a aquestes places. No cal entrar en un debat o en 
una explicació més profunda, però jo crec que tots sabem que moltes competències 
que abans feien els Mossos d’Esquadra han estat transferides a la Policia Local del 
Masnou i que, per tant, se’ls requereix una especificació tècnica més important, un 
grau de qualificació que abans no se’ls requeria i per això han anat adquirint més 
actuacions que abans no havien de fer i, per tant, crec que és hora de reconèixer  
aquest excés de feina o aquest excés de qualificació que se’ls requereix en aquests 
moments. 
 
I després, ja un últim bloc d’inversions reals en el qual demanàvem una instal·lació de 
la megafonia a la platja del Masnou i Ocata. Jo crec que és una vella reivindicació. Em 
consta que altres ajuntaments ho estan fent i, tot i que esperem i seria desitjable que 
tingui poc ús, en situacions d’emergència o en determinats casos podria estar bé tenir 
un servei de megafonia per comunicar algun missatge als nostres banyistes. 
 
I, després, demanàvem la urbanització del carrer d’Enric Granados, que és un dels 
pocs carrers que queden aquí, al Masnou, sense asfaltar. És un carrer petit, amb pocs 
veïns, i aquest regidor va estar parlant amb alguns ara ja fa més d’un exercici i en 
aquell moment estaven disposats a asfaltar el carrer, lògicament amb el sistema de 
contribució especial, és a dir, que els veïns assumeixen el 90% del cost de l’obra. 
 
Nosaltres demanàvem que l’Equip de Govern estudiés l’organització d’aquest carrer, 
perquè del que sí que ens hem adonat és que les últimes obres licitades per 
l’Ajuntament la veritat és que surten a preus més baixos del que sortien fa dos anys i, 
per tant, el que s’hauria de fer és comunicar a aquests veïns que està oberta la 
possibilitat d’asfaltar aquell carrer, si és el seu desig, no imposar-ho, perquè, si és el 
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seu desig segurament podríem obtenir preus avantatjosos i podria ser força 
interessant a l’hora d’asfaltar el carrer, i millor aquest any, que els empresaris i els 
constructors estan rebaixant molt les seves expectatives econòmiques i, per tant, 
oferint uns preus molt competitius, i bàsicament era aprofitar aquesta conjuntura per 
asfaltar aquell carrer d’Enric Granados. 
 
I, lògicament, es creaven uns ingressos provinents d’aquesta contribució especial amb 
la mateixa quantia de 135.000 euros, que seria el que finançarien els veïns d’aquest 
carrer. 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
Sí. Només vull posar en coneixement, els regidors ja en són coneixedors, els grups 
municipals, que el Govern presenta una proposta d’esmenes transaccionals que 
recullen les sensibilitats de tots els grups municipals i que nosaltres posem aquestes 
esmenes transaccionals damunt la taula. 
 
En tot cas, faria la pregunta, si vostè hi està d’acord, en arribar a aquesta transacció, o 
vol limitar-se i restringir fer una votació sobre les seves esmenes? 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, sí que és cert que ens han fet arribar una esmena transaccional que recull 
sensibilitats de tots. Nosaltres, en principi, mantindrem les esmenes i, per tant, les 
sotmetrem a votació i si alguna és acceptada, doncs benvinguda sigui, però no serà 
motiu suficient per retirar la resta d’esmenes. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Tal com han dit a la reunió, votació per punts, eh, en diferents blocs. Explico els blocs. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Sí, millor, més que res perquè el públic i tots nosaltres ens n’assabentem millor. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Pel que fa a la proposta de noves partides o de suplementar les ja existents, voldríem 
fer dues votacions: l’una respecte als punts 1, 3, 6, 7, 8 i 9, i l’altra per a la resta. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
L’esmenant hi està d’acord, oi? 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, sí. 
 
S’acorda votar les esmenes del Grup Municipal del G IM per blocs i punts.  
 
Seguidament, el president sotmet a votació les esme nes presentades pel Grup 
Municipal del GIM amb el resultat següent:  
 
Del bloc d’esmenes de noves partides o suplements e n partides ja creades, se’n 
fan dos blocs.  
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El primer bloc (format pels punts 1, 3, 6, 7, 8 i 9), 9 vots a favor (PSC-PM, ICV-EUiA, 
GIM i la regidora no adscrita), 10 vots en contra (CiU i ERC-AM) i 2 vots d’abstenció 
(PP). Les esmenes queden rebutjades. 
 
El segon bloc (format pels punts 2 i 5), 5 vots a favor (PSC-PM i GIM), 10 vots en 
contra (CiU i ERC-AM) i 6 vots d’abstenció (ICV-EUiA, PP i la regidora no adscrita). 
Les esmenes queden rebutjades. 
 
El bloc d’esmenes de supressió o reducció de partid es es vota per punts.  
 
Seguidament es proposa votar el punt 8 (Publicacions, revista agendes i altres) i el 
punt 9 (Aportació CAT: Cella Vinària), amb el resultat següent: 9 vots a favor (PSC-
PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita), 10 vots en contra (CiU i ERC-AM) i 2 
vots d’abstenció (PP). Les esmenes queden rebutjades. 
 
Seguidament es proposa votar el punt 2 (Publicacions, premsa, butlletins, revistes), 4 
(Despeses de teatre, múcica i dansa) i 5 (Activitats mobilitat), amb el resultat següent: 
5 vots en contra (ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita), 14 vots en contra (CiU, 
ERC-AM i PSC-PM) i 2 vots d’abstenció (PP). Les esmenes queden rebutjades. 
 
Seguidament es proposa votar el punt 7 (Supressió de serveis del CIRD) amb el 
resultat següent: 1 vot a favor (GIM), 18 vots en contra (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-
EUiA i la regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP). Les esmenes queden 
rebutjades. 
 
Seguidament es proposa votar la resta de punts del bloc de supressió o reducció de 
partides, amb el resultat següent: 2 vots a favor (GIM i la regidora no adscrita), 17 vots 
en contra (CiU, ERC-AM, PSC-PM i ICV-EUiA) i 2 vots d’abstenció (PP). Les esmenes 
queden rebutjades. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Molt bé, per tant, ara, farem l’explicació de vots sobre aquest bloc. He de fer menció 
que queden rebutjades les esmenes del GIM. Té la paraula el senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. És obvi que la votació positiva als blocs d’esmenes que hem 
plantejat és perquè, o bé en el títol de la partida o bé en l’import que es proposava 
esmenar nosaltres coincidíem en un tant per cent molt elevat i per això hi hem donat el 
vot a favor. 
 
La nostra abstenció quant al primer bloc és perquè les partides que es plantejava 
incrementar no comptaven amb el nostre ple suport, tot i que algunes les enteníem. I la 
votació en contra està clarament justificada. Nosaltres no podem ni donarem mai 
suport a propostes que signifiquin disminuir les assignacions a partides d’immigració, a 
partides de la dona, a partides que facin referència a actuacions de solidaritat o 
d’accions de cooperació, però tampoc compartíem la proposta que feia el GIM 
respecte al tema del personal en la seva major part, perquè sí que estem d’acord en 
tots els increments d’horaris que es plantegen i, en canvi, sí que coincidim amb el GIM 
que hi hauria dos llocs de treball que no s’haurien de crear, que seria el de tècnic de la 
via pública i el de tècnic de projectes, i tampoc no compartim la proposta d’inversions 
reals, perquè entenem, que per a la base d’aquesta proposta, s’hauria de tenir una 
quantificació més exacta del que signifiquen ben bé aquestes inversions, i en el cas de 
la urbanització del carrer d’Enric Granados, si no tenim la certesa, d’una banda, del 
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cost, i de l’altra banda, de l’interès dels veïns en la seva urbanització, creiem que no 
podem donar suport a aquesta proposta. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Gràcies, senyor Fàbregas. Senyor Gual, té la paraula. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit, a tothom. Bé, nosaltres hem decidit també donar 
suport a totes aquelles partides que fan referència a augmentar la despesa, 
especialment a les partides que fan referència a Promoció Econòmica i a Serveis 
Socials, fins i tot a alguna de Cultura, que no és exactament igual que la nostra 
proposta, perquè les quantitats són diferents, però almenys van totes pel mateix sentit 
i, per tant, per no intentar anar fent una per una totes les partides de la votació, ja que 
hem sintetitzat aquest suport en aquest tipus de partides i, en canvi, també hem decidit 
votar que no a tota la resta de partides, algunes són més matisables i en d’altres no 
estem gens d’acord: ni la supressió del Festival Ple de Riure ni tocar cap partida. Al 
contrari, nosaltres demanem augmentar les partides al CIRD, així com per als temes 
de cooperació i de participació ciutadana. Entenem que estan mancades en la 
proposta de l’Equip de Govern, que ha fet unes propostes a la baixa d’aquestes 
partides i és absolutament contradictori amb la nostra proposta, i per això hem decidit 
fer el vot negatiu sobre la proposta de l’esmena del company del GIM. Gràcies. 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
Bé. Nosaltres hem votat que no per procediment, però sàpiga que part de les esmenes 
que ha presentat estan recollides en l’esmena transaccional que després debatrem i 
que, per tant, aquest sentit negatiu que hem fet del vot total no té una connotació tant 
negativa. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Té la paraula per presentar les esmenes el representant del PP. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Sí, bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Bé, aquest és el nostre segon any en 
pressupostos. L’any passat vam optar per no implicar-nos-hi en la mesura que no 
érem coneixedors de moltes de les dades del funcionament de l’Ajuntament. Aquest 
any pensem que una miqueta més, encara ens falta alguna cosa, però ja tenim més 
elements de judici per poder presentar propostes, un cop conegudes les partides 
principals de despeses i ingressos d’aquest Ajuntament. 
 
La nostra proposta inicial, la llegiré, en comentaré una mica els aspectes principals, 
com ara que, en partides, hem optat per fer una reducció de 64.000 euros al Ple de 
Riure, dotat inicialment en 128.000 euros. Per què 64.000? Bé, és el pressupost que 
s’ajusta bàsicament a les subvencions rebudes externes. Aquest Festival, té un cost 
superior i pensem que la diferència hauria de sortir d’altres iniciatives que no fossin a 
costa de la butxaca dels ciutadans. 
 
En esbarjo i festes populars, vam demanar també una reducció de 58.000 euros, 
inicialment sobre la partida de 133.000 euros, ja que pensem que no és un moment 
idoni per dedicar gaires diners a aquest tipus de partides. En actuacions de 
participació ciutadana, vam adoptar per reduir i eliminar la partida. En despeses de 
civisme, havíem demanat un augment. Pensem que al poble la cultura cívica brilla per 
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la seva absència en moltes ocasions i pensem que aquí val la pena fer una inversió en 
educació. 
 
En ajuts socials havíem demanat un augment pràcticament de 70.000 euros respecte 
de la partida inicial, per motius obvis. Després, més endavant, ho hauré d’explicar més 
àmpliament. En contractes d’equipaments, havíem demanat una petita reducció de 
2.000 euros i escaig. Respecte a l’aportació a la Cella Vinaria, és un nyap que tenim 
aquí col·locat i també hem adoptat per la supressió de la partida. De fet, sembla que 
es mantindrà durant uns mesos i després ja veurem què passarà, perquè és un edifici 
amb un cost que no ens ho podem permetre. 
 
En inserció laboral havíem demanat un augment de 19.000 euros, respecte de l’inicial. 
Foment a l’emprenedoria, també en la mateixa línia —pensem que promoció 
econòmica és un element molt important en un context com el que estem vivint— de 
23.500 euros. En turisme i indústria, també hem apostat per defensar amb un 
increment la partida per al turisme i la indústria de la nostra localitat.  
 
I en amortització de préstecs, havíem optat per fer un esforç i començar a treure’ns de 
sobre prop dels 15 milions d’euros que tenim de deute municipal, i havíem demanat un 
augment de 570.000 euros en l’amortització inicialment prevista. D’on sortia tot això? 
Bé, de la partida de personal. Hem demanat que es fes un estudi amb el plantejament 
inicial amb una reducció propera d’1 milió d’euros en la partida de personal que ens 
consta en aquest Ajuntament. 
 
Pel que fa a despeses jurídiques, s’havia demanat augmentar lleugerament la partida, 
doblar la partida: 30.000 euros. La de publicacions i butlletins, disminuir-la amb uns 
13.000 euros. El que són les tecnologies digitals, pensem que s’hauria de reduir. 
Despeses postals: 20.000 avall. Cementiri: una reducció petita de 4.000. Missatgeria, 
també: 16.000 euros. Defensor del poble: eliminar la partida, ja que és una partida que 
ni fred ni calor: 1.000 euros, ja que no anem enlloc amb aquesta partida. Serveis de 
neteja: fer una reducció del cost de la neteja, en línia amb els costos dels contractes 
actuals. I en senyalització horitzontal havien demanat uns 9.000 euros. També havien 
demanat disposar d’un romanent superior fruit d’aquest plantejament inicial de més de 
mig milió d’euros, és a dir, incrementant el mig milió plantejat pel Govern i elevant-lo a 
un milió, per poder començar a gaudir de certes inversions a la nostra localitat, de les 
quals estem molt necessitats en tots els àmbits. 
 
De fet, aquest és el plantejament que ha fet el PP inicialment. Amb motiu de la 
transacció, a l’acord al qual hem arribat per la transacció que ens ha ofert l’Equip de 
Govern, procedim a retirar la nostra proposta inicial per després passar a la votació 
final. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Gràcies, senyor De las Heras. Vol fer algun comentari el ponent? Passem al Grup 
Municipal d’ICV-EUiA. Té la paraula el senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre Grup ha presentat trenta-dues esmenes a la 
proposta de pressupost presentada pel Govern d’ERC i CiU, i aquestes esmenes es 
poden agrupar en tres blocs. 
 
El primer bloc fa referència a noves esmenes que tracten sobre les bases d’execució 
del Pressupost. Les quatre primeres esmenes proposen que cada vegada que l’alcalde 
o la Junta de Govern aprovin una modificació que afecti el contingut del Pressupost, 
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s’informi tots els grups municipals puntualment i per escrit del contingut d’aquesta 
modificació. Bàsicament, la finalitat és augmentar la transparència en la gestió 
municipal i més la transparència de cara als grups que no formem part de l’Equip de 
Govern. 
 
La cinquena proposa modificar l’import que en les bases d’execució es destina com a 
subvenció a l’Aula d’Extensió Universitària, per a la qual el Govern proposa 2.000 
euros i nosaltres en demanem 3.000 euros, de la mateixa manera que, per exemple, 
es planteja atorgar 3.000 euros a l’Associació UNESCO. Una vegada més, no 
entenem quina pot ser la causa d’aquesta inexplicable i discriminatòria assignació, que 
entenem que tracta diferent dues entitats que tenen objectius molt semblants, que 
tenen un seguiment molt semblant, però que, en canvi, tenen un tracte força diferent 
per part de l’Equip de Govern. No hem rebut, ni l’any passat quan vam fer aquest 
mateix comentari ni aquest any, cap tipus d’explicació. 
 
La sisena proposa que ni les pensions d’aliments ni els ajuts que reben d’Hisenda per 
a escola bressol computin com a ingressos en el moment de determinar quins són els 
ingressos familiars necessaris per optar a subvencions i ajuts municipals. 
 
La setena proposa numerar correctament els tres apartats de la base 38. 
 
I la vuitena proposa que cada vegada que es produeixi un reconeixement de drets, se 
n’informi puntualment i per escrit també a la resta de grups municipals. 
 
La novena proposa suprimir la disposició transitòria. És una disposició que està 
posada allà expressament, com no podria ser de cap altra manera, i que preveu que 
determinades partides que avui figuren en un capítol determinat del Pressupost, durant 
aquest any, puguin ser canviades directament a un altre capítol, i això està directament 
relacionat amb la possibilitat que determinats serveis que ara presta l’Ajuntament 
passin a ser prestats per una empresa i, per tant, passin a ser externalitzats, cosa que 
nosaltres no compartim. 
 
El segon bloc està format per vint-i-una esmenes més que proposen, com han fet 
altres grups, disminuir o augmentar algunes despeses plantejades pel Govern en les 
diferents regidories. 
 
Per no ser una intervenció gaire extensa, sí que explicaré que, com a resum, l’import 
dels augments que es proposen per les nostres esmenes és de 422.750 euros i el de 
les disminucions és de 457.583, amb la qual cosa, el superàvit que preveia el Govern 
al seu projecte de pressupostos seria una mica superior si acceptés les nostres 
esmenes. 
 
I entre les partides que proposem augmentar val la pena ressaltar les destinades a les 
actuacions de la Plataforma El Masnou 21, per a la qual demanem que l’import final 
sigui de 2.500 euros. Incrementar les subvencions a entitats esportives en 3.000 
euros. Augmentar les actuacions de promoció de la salut i també els diners destinats a 
adquisició de fons bibliogràfic en 3.000 euros. Demanem que hi hagi més diners per a 
actuacions de participació ciutadana. 
 
Insistim a prioritzar polítiques d’ensenyament, destinant més diners al Centre de 
Formació de Persones Adultes i més encara a la gestió de l’Escola Municipal de 
Música. Demanem 15.000 euros per damunt del pressupost que planteja el govern. 
 
I demanem, també, una partida nova que és que es destinin 20.000 euros per 
subvencionar les famílies que escolaritzen els seus fills a les escoles bressol públiques 
i també 7.500 euros més per al projecte de reutilització de llibres que es va iniciar al 
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mandat passat. Per a totes aquestes modificacions en ensenyament, hi posem un total 
de 45.500 euros.  
 
Demanem també, 9.000 euros més per a polítiques d’Igualtat, incrementar les 
polítiques de Benestar Social en 52.600 euros. Demanem per a Solidaritat i 
Cooperació i Immigració, 20.000 euros en dues partides, 4.000 per a Solidaritat i 
gairebé 17.000 per a Cooperació. Incrementar els diners destinats a gent gran en 
3.000 euros. A Promoció Econòmica, en 30.700 euros. A Medi Ambient, en 3.000. A 
Paisatge, en 10.000, bàsicament per a actuacions de parcs, per a adquisició d’arbres i 
de plantes. 
 
I en polítiques d’Habitatge, demanem una partida nova, que hem demanat 
insistentment i sense èxit fins al dia d’avui, a través de mocions i també en el 
Pressupost de l’any passat, de 50.000 euros, que permetria subvencionar les 
despeses de l’IBI als joves i a la gent gran que estan als habitatges de Llevant, Can 
Jordana i Josep Tarradellas. 
 
Per compensar aquests increments, plantegem també reduir algunes partides, entre 
les quals algunes destinades a Alcaldia: 26.000 euros en estudis i assessoraments 
jurídics i publicitat. Entenem que, en el cas de publicitat, algú s’hi ha referit, no és el 
moment de destinar tants diners a publicar, per exemple, El Masnou Viu, i, per tant, es 
podria fer una publicació més pautada en el temps, i se’ns va explicar que part dels 
diners destinats a estudis i assessoraments jurídics eren perquè l’Alcaldia tenia 
necessitats d’un assessorament jurídic extern i nosaltres no compartim aquesta 
possibilitat perquè aquí, a l’Ajuntament, ja tenim suficients assessors jurídics, 
començant per la senyora secretària, i, per tant, entenem que, destinar una partida 
d’aquestes característiques a assessorar jurídicament l’Alcaldia és o pot ser posar en 
dubte la capacitat jurídica de la nostra secretària, cosa que nosaltres no fem. 
 
Demanem, també, reduir les despeses de Cultura en 90.180 euros, aproximadament, 
en actuacions de Ple de Riure, el teatre de Ca n’Humet i promoció cultural. Quant al 
Ple de Riure, algú també s’hi ha referit, i no és la primera vegada que en aquest 
consistori i en aquesta sala s’escolta el mateix clam, però sí per veus diferents, el que 
passa és que al final només queda en un clam, i és que, d’una vegada per totes el, 
nostre Grup creu que s’hauria de fer un replantejament del Ple de Riure, i en aquest 
replantejament, el que no pot passar de cap de les maneres, en la nostra opinió, és 
que serveixi per incrementar les despeses i, per tant, per incrementar el dèficit d’una 
activitat que és molt interessant, però que significa que en tres dies s’esmercen 
140.000 euros de diner públic en aquesta activitat. Ara no és el moment de fer aquesta 
despesa, almenys per aquest import. 
 
També, demanem que disminueixin les activitats de mobilitat en 5.000 euros. 
Finances, en 14.000 euros, que estan destinades a pagar la sessió de gestió del 
sistema tributari a la Diputació de Barcelona. I demanem que es disminueixi tant la 
partida destinada a Manteniment per a contractes de neteja de carrers, recollida 
d’escombraries, platja, etcètera, en 180.000 euros, com la d’Urbanisme, en 114.500 
euros, destinats a la redacció de projectes tècnics i de planejament i a contractes de 
serveis tècnics. 
 
El tercer bloc està format per les esmenes adreçades a plantejar tres inversions 
concretes: la primera, de 10.000 euros, destinada a actuacions de millora de centres 
públics d’ensenyament; la segona, de 25.000, per millorar la mobilitat al nucli antic  
—ens estem referint a la cruïlla entre Torrent Umbert i l’N-II—, i la tercera, de 75.000 
euros per a la construcció d’horts urbans. 
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I, finalment, el quart bloc proposa deixar sense efectes sis de les amortitzacions de 
llocs de treball previstos. El responsable d’investigació i nous projectes, cap de 
brigada, oficial segona lampista, responsable de gestió de serveis municipals i 
personal de neteja. En aquest cas, l’argument és que no compartim la necessitat 
d’aquestes amortitzacions que, a més a més, van tenir el vot contrari dels 
representants dels treballadors i treballadores del municipi en les reunions que van 
mantenir amb representants del Govern municipal. 
 
Aquestes esmenes, en el seu conjunt, responen a la nostra voluntat de redistribuir les 
despeses prioritzant les polítiques socials, les educatives, les de solidaritat i les de 
suport a l’educació, i les mediambientals, en detriment d’unes altres, que, a dia d’avui, i 
amb la situació de crisi actual en què ens trobem, el nostre Grup creu que han de 
veure disminuït el seu pes en el Pressupost municipal. 
 
A la vegada, són també una demanda d’un exercici de transparència en la gestió 
municipal i, també, d’una protecció dels llocs de treball públics, i més encara quan 
l’alternativa a la seva supressió és, en molts casos, l’externalització dels serveis que 
es presten i, més concretament, la voluntat, sembla, de reduir la brigada municipal a 
una part residual de la plantilla municipal, voluntat que el nostre Grup no comparteix. 
Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Gràcies, senyor Fàbregas. Té la paraula, primer, el ponent, i després proposarà blocs 
de votacions? El ponent vol fer algun aclariment?  
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
Sí, només, com he plantejat abans, si vostès volen retirar o volen votar o tenir en 
compte les esmenes transaccionals que presentem. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Jo no sé si aquesta pregunta la fa per cortesia o la fa per prendre’ns el pèl. Perquè 
quan comentem després la valoració del Pressupost, la proposta del Pressupost global 
que fa el Govern, quedarà clarament demostrat el perquè nosaltres no retirem les 
nostres esmenes. Se suposa que quan algú demana que ens plantegem retirar les 
nostres esmenes és perquè de les trenta-dues, algunes —i algunes de substancials— 
s’accepten i se n’ha acceptada una, eh, de les trenta-dues! Per tant, suposo que 
entendrà que la resposta sigui no. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Molt bé. Crec que hi ha algú... El representant del PSC pensa proposar dos blocs, no? 
Endavant.  
 
El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. La proposta és que els companys d’Iniciativa divideixin la 
votació en tres blocs. 
 
Seria, un, les bases d’execució; l’altre seria la resta de propostes a excepció de les de 
Cultura, que seria el tercer bloc. 
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El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Hi ha una altra demanda que m’ha fet arribar la regidora no adscrita que fa que, en el 
primer bloc, en les bases d’execució, hi hagi també una divisió, els punts 1, 2, 3 i 4 per 
una banda, i la resta per una altra, i després, sis esmenes més del segon bloc, al qual 
vostè feia referència. 
 
Per part meva, no tinc cap inconvenient a fer tots aquests blocs; per tant, potser primer 
serien els punts 1, 2, 3 i 4, és un bloc, i després fins a la 9 seria el segon bloc.  
 
El Sr. Francesc Xavier Serra  
 
És la primera part, després, ens aclarirem més. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Fem-ho així? 
 
S’acorda votar les esmenes del Grup Municipal d’ICV -EUiA per blocs.  
 
Seguidament, el president sotmet a votació les esme nes presentades pel Grup 
Municipal d’ICV-EUiA  amb el resultat següent:  
 
El primer bloc (format pels punts 1, 2, 3 i 4), amb el resultat següent: 9 vots a favor 
(PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita), 10 vots en contra (CiU i ERC-AM) i 
2 vots d’abstenció (PP). Les esmenes queden rebutjades. 
 
El segon bloc (format pels punts 5, 6, 7, 8 i 9), amb el resultat següent: 9 vots a favor 
(PSC-PM, ICV-EUiA i GIM), 10 vots en contra (CiU i ERC-AM) i 3 vots d’abstenció (PP 
i la regidora no adscrita). Les esmenes queden rebutjades. 
 
Seguidament es proposa votar l’esmena desena, onzena, dotzena, catorzena, 
quinzena i setzena, amb el resultat següent: 8 vots a favor (PSC-PM, ICV-EUiA i la 
regidora no adscrita), 10 vots en contra (CiU i ERC-AM) i 3 vots d’abstenció (PP i 
GIM). Les esmenes queden rebutjades. 
 
Seguidament es proposa votar l’esmena tretzena, amb el resultat següent: 4 vots a 
favor (ICV-EUiA i la regidora no adscrita), 14 vots en contra (CiU, ERC-AM i PSC-PM) i 
3 vots d’abstenció (PP i GIM). Les esmenes queden rebutjades. 
 
Seguidament es proposa votar la resta de les esmenes, de la dissetena fins a la trenta-
dosena més l’onzena, amb el resultat següent: 7 vots a favor (ICV-EUiA i PSC-PM), 10 
vots en contra (CiU i ERC-AM) i 4 vots d’abstenció (PP, GIM i la regidora no adscrita). 
Les esmenes queden rebutjades. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per tant, he de manifestar que queden rebutjades les esmenes d’ICV-EUiA. I ara 
passem a l’explicació de vot. 
  
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, bàsicament, el nostre Grup el que ha fet és adoptar 
dues postures diferenciades, una de les quals feia referència a les esmenes de les 
bases d’execució del Pressupost, a les quals hem donat suport, perquè enteníem que 
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milloren les bases d’execució i que, per tant, eren acceptables. Quant a la resta 
d’esmenes, fins a arribar a les trenta-dues, que havien presentat els companys d’ICV-
EUiA, la veritat que en les que són de contingut econòmic, se’ns feia molt difícil, ja no 
només fer diferents votacions per blocs, sinó perquè cada una de les esmenes tenen 
subesmenes i llavors era molt complicat. Per tant, hem optat per una abstenció, 
perquè, per exemple, estem d’acord amb la rebaixa en 16.000 euros de publicacions, 
revistes, agendes i altres d’Alcaldia, perquè, en certa manera, doncs, coincidíem. 
Estem a favor de la subvenció d’entitats esportives en 3.000 euros, estem a favor en 
actuacions de promoció de la salut en 1.350 euros. Bé, tota una sèrie de partides en 
les quals podem estar a favor i d’altres en què, lògicament, doncs no hi estàvem, no 
coincidim per res, i, per tant, atès que hi havia..., que no són gens heterogènies sinó, 
molt, molt, molt, transversals, hem optat l’abstenció. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Sí, gràcies. Nosaltres, igual que en l’ocasió anterior, ens hem abstingut en les 
votacions per blocs, per diversos motius. En el cas concret, ara, teníem divergències 
en un grup important de les esmenes presentades, però, malgrat això, no amb totes. 
Hi havia alguns punts en què podíem estar d’acord amb els conceptes, però no 
d’acord amb els imports. Llavors, en unes votacions per blocs és molt difícil recollir 
totes les sensibilitats d’aquest bloc. 
 
També, les nostres divergències ideològiques fan que els uns tirin més cap a un tipus 
d’esmenes i els altres cap a unes altres, però no ens hem pogut posar d’acord en totes 
les partides. 
 
D’altra banda, voldria destacar, en el tema de les bases d’execució, que això és un 
tema que m’he estat mirant amb deteniment, és un tema que, en aquest cas concret, 
l’abstenció, encara que té el mateix sentit que en la resta de les votacions de blocs de 
les esmenes, és un tema que l’he deixat una mica en suspens, perquè m’agradaria 
estudiar una mica el que ha succeït o com s’han gestionat en anteriors mandats els 
temes que modifiquen o que sol·liciten modificar les bases actuals. 
 
Voldria saber com han actuat les bases en el mandat anterior i l’altre, fet que 
desconec. O sigui, no sé si el que s’està demanant ara es tenia abans o si no s’ha 
tingut, o bé si el que s’està demanant dins d’aquestes modificacions de bases no s’ha 
tingut mai. Llavors, és un tema en què, encara que el vot té el mateix sentit, perquè és 
una abstenció, és una abstenció per un altre motiu. Gràcies. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. Vejam, dins el Grup Municipal Socialista, respecte a les 
esmenes d’ICV, les dividiríem en tres grans blocs. L’un, el primer bloc, serien aquelles 
en què coincidim amb la mateixa esmena, potser no exactament en els mateixos 
imports, però els imports s’aproximen bastant amb els que a les esmenes proposa el 
PSC. Estic pensant en la partida de l’N-II, les subvencions d’entitats esportives, 
participació ciutadana, l’escola de música, l’activitat del CIRD, els ajuts socials, les 
despeses d’immigració, el servei a les persones nouvingudes, els cursos ocupacionals, 
serveis de promoció econòmica, nous projectes, prevenció de residus, adquisició 
d’arbrat i reposició de plantes. Estaríem d’acord, també, en la mateixa línia que les que 
proposem nosaltres, en la reducció de les partides de recollida de brossa i la de 
projectes tècnics. 
 
Hi ha un altre segon bloc, el qual no coincideix amb les nostres esmenes, però amb el 
qual PSC estaria d’acord i faria constar les propostes que fa ICV, com és rebaixar les 
partides de publicacions i gestions d’Alcaldia. Les partides que fan referència a 
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activitats de la salut, despeses del CPFAM, el Centre Obert, activitats de solidaritat, de 
gent gran, foment a l’emprendoria. I, en canvi, hi ha un paquet, que és el que 
especialment fa referència a Cultura, amb el qual estaríem absolutament en contra, 
perquè proposen una disminució de les partides de Cultura, especialment la de Ple de 
Riure, i és absolutament contradictori amb la proposta que presenta el PSC, que és 
incrementar aquestes partides. Gràcies. 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
Hem votat que no a tot, però amb el benentès que a la proposta que presentem de 
transaccional s’hi recullen una part de les sensibilitats que vostès exposaven a la seva 
proposta. També és cert que vostès han fet unes propostes en les quals han definit 
alguna línia vermella que no era traspassable i això tampoc no ha facilitat aprofundir 
més en el conjunt de les esmenes. 
 
I quant al tema de les esmenes no econòmiques, tot el que fa referència a les bases 
de règim local, aquí hi ha propostes que sempre han estat així, les bases d’aquesta 
manera, però algunes propostes que són de comunicació i tal no tenen res a veure 
amb el Pressupost i això potser forma part d’algun altre òrgan, al qual es poden 
incorporar aquestes peticions, entenc, és el meu entendre, eh. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Bé, en primer lloc, el que vull fer en nom del nostre Grup és donar les gràcies als grups 
que han donat suport parcialment, més parcialment o menys parcialment, a algunes de 
les nostres esmenes i, després, vull fer una breu intervenció respecte a les bases 
d’execució. 
 
La primera, lligant amb la intervenció del regidor de Finances, avui s’aproven les bases 
d’execució, no s’aprovaran la setmana vinent i s’aproven aquí, en aquesta sala; per 
tant, si no és avui el moment de debatre les bases d’execució, que expliqui el regidor 
quan serà el moment de debatre-les. 
 
I pel que fa a la intervenció que ha fet el regidor del PP, que vol saber com es feia 
abans, doncs les bases, com diu el regidor, hi són i canvien cada any, però aquests 
requisits de demanda d’informació no, s’atenen o es rebutgen, però si no es fan, no es 
poden ni atendre ni rebutjar. En tots els anys anteriors, almenys que jo recordi, en els 
diferents governs, ni s’havien fet aquestes demandes de major transparència. És la 
segona vegada, perquè això ja es va fer l’any passat i, per tant, vostè ja se’n podria 
recordar. És la segona vegada que es fan aquestes demandes de major transparència 
i, com diu el regidor de Finances, no tenen cap tipus de transcendència econòmica, 
perquè, a més a més, la informació es pot fer per correu electrònic, no gastaríem ni 
paper, i bàsicament la negativa només es pot entendre, almenys des del punt de vista 
del Govern, eh, no és el punt de vista del PP, es pot entendre com una manera no 
sabem si de demanar informació, perquè, en definitiva, en el moment en què qualsevol 
dels regidors d’aquest consistori demani que se li passi la informació, la informació se 
li ha de passar. D’aquesta manera, si s’haguessin aprovat, la tindria de primera mà, i el 
que és curiós, curiós, curiós, és que, el regidor de Finances parli de sensibilitat en la 
proposta transaccional. Fixeu-vos quina sensibilitat té el Govern, que ni tan sols no ha 
acceptat rectificar una esmena a les bases d’execució en la qual es demanava que 
una cosa que estava mal posada s’hi posés bé, és a dir, que s’ordenessin tres apartats 
d’un article. Això mostra una mica amb quin grau de sensibilitat treballa l’Equip de 
Govern, almenys respecte de les propostes del nostre Grup Municipal. Gràcies. 
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El Sr. Pere Parés 
 
Passem al grup següent. Té la paraula el senyor Artur Gual, per part del PSC. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Molt bé. Les propostes d’esmenes del PSC respecte a la proposta de l’Equip de 
Govern. El primer bloc fa referència a les bases d’execució, que seria posar la paraula 
positivament quan parlen de l’informe previ de la interventora. Amb un informe positiu 
de la interventora al qual fa referència a la base 9, tramitació d’expedients de crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits. El mateix a la base 10 de crèdits ampliables; a 
la base 12, generació de crèdits per ingressos; a la base 13, incorporació de 
romanents de crèdits; a la base 27, que parla de despeses de personal —aquí fèiem 
una esmena referent als dies de lliure disposició i hem estat informats per l’Equip de 
Govern que això queda resolt amb el Pressupost del 2012, per tant, no caldria que 
figurés en el Pressupost del 2013. Sí que demanaria que això es confirmés que és així 
i quedi arreglat per a totes i cadascuna de les persones afectades i, en breu, quedi 
solucionat tot aquest tema que fa més d’un any que s’arrossega. 
 
A la base 28, el que són aportacions i subvencions, la partida de reutilització dels 
llibres de text que augmentés a 25.000 euros, i la base 29, que són subvencions, 
doncs les fem créixer fins a 6.000 euros; UNESCO, 6.000 euros; Patinatge El Masnou, 
3.000 euros; activitats dels casals de la gent gran de Can Malet, d’Ocata i Can Mandri, 
100.000 euros cada un; activitats d’ESQUIMA, 6.000 euros; de DISMA, 6.000 euros, i 
Càritas, 20.000 euros. 
 
Després, pel que fa a les partides de les regidories, començaríem per les d’Alcaldia. 
Aquí, hi ha dues partides que són molt petites, l’una és antiga, que va desaparèixer ja 
fa dos anys, que és la de l’N-II, que nosaltres reclamem que es torni a posar. És un 
import molt petit, 2.800 euros, com una que volem de nova incorporació, que seria per 
a les pantalles acústiques. 
 
Aquestes partides són simbòliques. Creiem que, el fet que siguin al Pressupost vol dir 
que són una prioritat d’aquest Equip de Govern, i és prioritat del consistori seguir 
treballant i reivindicant el tema de l’N-II. Sabem que la solució no és per a demà. 
Sabem que la situació econòmica no acompanya a donar solucions a l’N-II, però això 
segueix sent un problema avui com ho era fa anys enrere. Només cal recordar, amb 
aquests canvis de carrils, el guirigall que s’ha muntat, fa escassament quinze dies. Per 
tant, hem de seguir reivindicant-ho. 
 
I l’altra partida de 3.000 euros és una partida amb la qual volem reivindicar que la 
concessionària d’autopistes posi les pantalles per pal·liar els sorolls i la contaminació 
acústica que està generant aquesta infraestructura a l’altura del nostre municipi. 
 
Ha quedat provat que aquest soroll i aquesta contaminació estan per sobre del que 
està legalment permès. Ho hem denunciat i es va aprovar aquí una moció per tal de 
reclamar-ho. Volem una partida perquè tinguem recursos si s’ha de fer alguna gestió, 
fins i tot a la fiscalia. 
 
Després, a Salut Pública, Pla de drogodependència, 8.000 euros, perquè aquesta és 
una partida que, malgrat que ha pujat, no recuperem els imports que teníem el 2011. 
 
Quant a Cultura, aquí, el nostre partit sí que es desmarca del que he sentit fins ara. 
Nosaltres reclamem augments a la partida de premis i mostres en 10.000 euros. El Ple 
de Riure, en 12.000 euros; el Fascurt, 2.000 euros, i el teatre amateur, 10.000 euros. 
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Els 12.000 euros del Festival Ple de Riure són per recuperar el mateix import que 
teníem l’any passat. Nosaltres creiem, ho crèiem quan érem al Govern i ho seguim 
creient ara que som a l’oposició, que el Festival de Teatre Còmic és un patrimoni 
immaterial que tenim al Masnou. Fa molts anys que estem invertint —i dic invertint i no 
gastant— en aquest Festival. Val la pena mantenir-lo. És de les poques coses 
immaterials que tenen ressò fora del nostre municipi i la gent del Masnou ja el té 
incorporat dintre del seu calendari d’activitats lúdiques. 
 
Demanem incrementar el Fascurt perquè també és una de les activitats que està 
agafant volada. Segons la proposta a l’Equip de Govern se’ls rebaixaven 2.000 euros. 
Nosaltres demanem mantenir els 2.000 euros i fem una nova partida de teatre amateur 
a causa dels problemes o la problemàtica que està tenint el teatre amateur, que no té 
llocs d’assajos, i la problemàtica dels costos que tenen aquests grups a l’hora de fer 
assajos a Ca n’Humet, perquè tinguin una partida per fer front a aquestes despeses. 
 
Quant a Igualtat, recuperar les partides dels 5.000 euros d’activitats i 50.000 euros de 
la revista Mar de Dones. Ensenyament, recuperar una partida que teníem antigament 
de noves tecnologies i ensenyament, 5.000 euros. Reutilització de llibres, com he dit 
abans en les bases d’execució, en 25.000 euros. I Escola de Música, 100.000 euros. 
Aquest import de 100.000 euros és perquè la comissió informativa que va haver-hi 
específica de l’Escola de Música amb les dades que es van donar i amb els números 
que es van explicar allà, doncs, respecte a la proposta de l’Equip de Govern, 
mancaven aquests 100.000 euros. 
 
De Joventut, proposem augmentar en 5.000 euros les activitats del Pla jove i 
proposem també una nova partida, que creiem important, que seria l’autogestió de Ca 
n’Humet, en 6.000 euros. Per què posem 6.000 euros? Perquè qualsevol activitat 
d’aquestes, sense recursos, sabem que és impossible de portar a terme. 
 
Participació Ciutadana, 20.000 euros. És veritat que aquest any passat s’ha fet la 
diagnosi i una empresa ha fet l’estudi del que seria participació ciutadana i, per tant, 
aquesta despesa no la tenim, però el que no podem fer ara és reduir la partida, perquè 
si tenim l’estudi, però volem fer participació ciutadana, tothom sap que per fer activitats 
en política necessites recursos econòmics, i, per tant, aquí, no podem rebaixar les 
partides de participació ciutadana si realment ens creiem això de la participació 
ciutadana. 
 
Civisme. Farem una proposta de 20.000 euros per a campanyes de sensibilització. El 
nostre Grup ha arribat a la conclusió —avui hem aprovat els plecs de recollida de 
residus— que posar més diners o gastar més en neteja de carrers i recollides no és 
suficient. No arreglem el problema. Hem de començar a embrutar menys i, si no fem 
campanyes i si no fem esforços per intentar que la gent cuidi i embruti menys, per més 
diners que hi posem no veurem els carrers nets del nostre municipi. 
 
Benestar social. Aquí nosaltres hem apostat per una de les partides que per nosaltres 
és estrella en aquestes esmenes: seria una partida de 100.000 euros al Consell 
Municipal de Benestar Social. Recentment vam aprovar, a finals d’any, una moció 
presentada pel nostre Grup Municipal per tal de promocionar la confecció d’aquest 
Consell de Benestar Social. Sé que s’està treballant actualment en els reglaments i sé 
que hi ha interès perquè aquest Consell es posi en marxa el mes que ve. En aquest 
Consell, he de recordar que està previst que hi hagi tots els grups municipals, tècnics 
de la casa de diferents departaments (de Benestar Social, de Promoció Econòmica...), 
però, també, agents implicats en el nostre municipi, que són els que viuen la realitat. El 
que aquest Consell ha de detectar és quins són els problemes, ja que les 
problemàtiques que fins ara hem anat solucionant amb ajuts socials segur que ja no 
n’hi ha, no seran suficients, sortiran noves demandes. Ja a finals d’any vam haver de 
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fer rectificacions perquè sortien noves demandes que no les teníem previstes. Per tant, 
el que proposem és una partida de 100.000 euros, que sigui com un paraigua capaç 
de donar respostes a aquelles iniciatives que el mateix Consell cregui convenients i 
diagnostiqui al nostre municipi. 
 
Immigració. És veritat que avui no estan arribant nouvinguts al municipi, però també és 
veritat que molts dels que han vingut els darrers anys segueixen estant al municipi i 
que, en situacions de crisi com la que estem vivint, la pobresa i la immigració són dos 
temes que xoquen i que creen problemes. Per tant, nosaltres, no volem rebaixar les 
despeses en serveis de drets civils ni les despeses diverses d’immigració. 
 
Promoció Econòmica. Aquest és dels blocs pels quals nosaltres apostem fort. Creiem 
que amb la situació econòmica actual, amb la situació econòmica que estem vivint, és 
quan més hem d’apostar per la promoció econòmica. Hem d’intentar que les persones, 
les empreses i els comerços puguin sobreviure a aquesta situació i, per tant, cal fer 
apostes. Per tant, demanem 25.000 euros més per a cursos ocupacionals, 4.000 euros 
per a serveis de promoció econòmica, 10.000 euros per a turisme, 18.000 euros per a 
nous projectes i 4.000 euros per al conveni amb la Federació de Comerç. 
 
Quant a seguretat, 2.000 euros per al Pla d’emergència, 1.000 euros per a Protecció 
Civil i 30.000 euros per al rènting. Sí, és veritat que el rènting està en una partida..., 
potser en una altra, no a la Policia, i no l’hem sabuda veure, però creiem que els 
cotxes de Policia, el millor sistema de mantenir-los i el més econòmic, a la llarga, és el 
del rènting, perquè són cotxes que treballen 24 hores, porten diferents persones als 
vehicles i són, per tant, cotxes que estan destinats a tenir moltes avaries i molt 
desgast. Per tant, apostem per aquest sistema, que ja el vam implantar nosaltres quan 
governàvem.  
 
En recursos humans, també presentàvem una moció de 40.000 euros, que era per fer 
front justament a allò de què parlàvem en les bases d’execució sobre la solució dels 
dies de lliure disposició no pagats. Aquesta, doncs, queda també una mica en l’aire, ja 
que l’Equip de Govern farà front amb el Pressupost del 2012 a aquest problema. 
 
Medi ambient i prevenció de residus, 5.000 euros. Paisatge, adquisició d’arbres i 
plantes, 5.000 a cada una. I Manteniment —aquesta és una altra partida també per la 
qual nosaltres hem posat molt interès, pel fet que hi hagi una partida a Manteniment 
específica de centres educatius— de 21.000 euros. Creiem que alguns centres 
educatius del nostre municipi comencen a estar realment en situació precària. Hem de 
fer despesa si no volem que d’aquí a dos dies hàgim de fer intervencions milionàries 
en aquests centres. 
 
Per tant, la suma total de les partides, dels augments de les partides que proposem, 
puja 432.800 euros. 
 
També fèiem un altre bloc, que és la reducció de partides. A la recollida 
d’escombraries, 58.000 euros menys. Recollida de brossa orgànica, 15.000 euros 
menys. Neteja de carrers, 83.000 euros menys. Edificis municipals, 29.000 euros. 
Manteniment i conservació de vies públiques, 30.000 euros. Servei de neteja de 
carrers, 20.000 euros. Jardineria, 48.000 euros. Reducció de projectes, planejament, 
10.000 euros. Contractes de serveis tècnics d’urbanisme, 10.000 euros. El Masnou 
Viu, 6.000 euros. El còmic d’Alcaldia, 17.000 euros. Despeses postals del Servei 
Central, 10.000 euros. Subvencions, transports urbans, mobilitat, 10.000 euros. I llum i 
edificis de Promoció Econòmica, 10.000 euros. Això fa un total de disminució de 
356.000 euros. I fins aquí. 
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El Sr. Pere Parés  
 
El ponent té la seva paraula. 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
Vol que votem les esmenes o les retira i passem a la incorporació i la negociació de 
les esmenes transaccionals? 
 
El Sr. Artur Gual  
 
El nostre Grup Municipal, en virtut d’aquesta esmena transaccional que hem acordat 
amb l’Equip de Govern, retira el seu paquet d’esmenes. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Per tant, entenem que, arribats a aquest punt del debat, en què totes les esmenes ja 
han estat debatudes, dictaminades, ara passem a presentar la proposta global amb 
l’esmena transaccional incorporada. Si vol explicar l’esmena transaccional... 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
Sí. A veure, l’esmena transaccional que ja he anunciat abans i de la qual tots els 
regidors són coneixedors, i a més una esmena que hem fet per intentar recollir les 
sensibilitats de tots els grups polítics per intentar, doncs, buscar una esmena 
transaccional que pogués ser, diguem, recollida en el millor dels casos, per tots els 
grups. Segurament és difícil. Quan vam aprovar la rebaixa de l’IBI va ser una rebaixa 
per unanimitat, perquè era un sol punt. Amb un tema d’aquests és molt més complex i, 
per tant, qualsevol proposta, sempre subjectivament, pot tenir un biaix, però no s’ha fet 
amb mala intenció, sinó que s’han intentat recollir aquelles sensibilitats més o menys 
coincidents per intentar abraçar d’entrada tots els grups polítics. 
 
La proposta que presentem d’esmenes transaccionals i que recull part de les esmenes 
que han presentat els diferents grups és la següent: 
 
A l’Alcaldia, es proposa una partida N-II, pantalles acústiques, per 4.000 euros, 
incremental. 
 
A Benestar Social, un pla d’acció social incremental amb 100.000 euros. 
 
A Civisme, despeses diverses de civisme, per 3.000 euros incremental. 
 
A Cultura, Festival Ple de Riure, 12.000 euros incremental. 
 
Al conveni Fascurt, 2.000 euros incremental. 
 
I a teatre, música i dansa, 5.000 euros incremental. 
 
Aprofito per dir una cosa que no surt ara aquí, en aquesta proposta, perquè va ser 
aprovada a la Comissió Informativa, que va ser una dotació incremental de 100.000 
euros més per a l’Escola de Música, no sé si ho recorden vostès. 
 
També hi ha Ensenyament. Bé, que seria aquesta, l’Escola de Música, 7.000 euros 
que no surten aquí, però que la vam aprovar a la Comissió Informativa passada i, 
després, convenis amb centres educatius, 5.000 euros incremental. 
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A Immigració, serveis de drets civils, també 5.000 euros incremental. 
 
A Joventut, 2.000 euros incremental al Pla d’acció jove. 
 
A Manteniment d’edificis municipals i escoles, 21.000 euros més incremental. 
 
A Medi Ambient, prevenció de residus, també, 4.000 euros incremental. 
 
A Participació Ciutadana, en diferents actuacions, 5.000 euros incremental. 
 
A Promoció Econòmica, servei d’inserció laboral, 20.000 euros incremental. 
 
A foment de l’emprenedoria, 14.000 euros incremental. 
 
I a nous projectes d’emprenedoria, 40.000 euros incremental. 
 
A Seguretat, pla d’emergències del Masnou, 17.000 euros incremental. 
 
A Protecció Civil, 1.000 euros incremental. 
 
Total, vostès tindran aquí 260.000 euros, però hi falten els 7.000 de la Comissió 
Informativa, seran 267.000 euros d’incremental en relació amb el pressupost que he 
exposat abans. 
 
I quant a disminució de partides: 
 
Manteniment i conservació de vies públiques, 35.000 euros menys del que hi ha ara. 
 
Despeses postals, 10.000 euros menys del que hi ha ara. 
 
Servei de manteniment i seguretat de parcs infantils, 5.000 euros menys del que hi ha 
ara. 
 
Subvenció i transports urbans, 10.000 euros menys. 
 
Redacció de projectes de planejament, 10.000 euros menys. 
 
Contractes de serveis tècnics, 10.000 euros menys. 
 
Enllumenat de l’Edifici Centre, 10.000 euros menys. 
 
I fires i promocions, 5.000 euros menys. 
 
Total, la part decremental en relació amb el pressupost que he exposat abans són 
95.000 euros. I el saldo total que representarà aquesta proposta d’esmenes 
transaccionals representaria 172.000 euros addicionals al pressupost de despeses que 
havia referenciat abans, que si no ho recordo malament eren 21,9 milions d’euros. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Gràcies, senyor Birba. Ara anem a procedir a la votació global del Pressupost, de la 
proposta inicial més la transacció que els acaba d’explicar el tinent d’alcalde i regidor 
Llorenç Birba.  
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La proposta de l’Equip de Govern amb l’esmena trans accional en relació amb  
l’aprovació del Pressupost general de 2013, bases d ’execució, relació de 
subvencions nominatives, la plantilla, la relació d els llocs de treball i el catàleg 
de l’Ajuntament queda de la manera següent:  
 
“Atesos els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 2 a 23 
del Reial decret 500/90, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, i una vegada complerts els requisits legals que en resulten, 
amb la realització dels documents necessaris i els informes preceptius. 
 
Atès el que s’estableix en la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i el 
Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
Atès que els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 126 i 127 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, determinen 
que les corporacions locals aprovaran anyalment, en ocasió del pressupost, la plantilla 
de personal, que comprendrà tots els llocs de treballs, degudament classificats, 
reservats a funcionaris i a personal laboral i eventual. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer . Aprovar inicialment el Pressupost general per a l'exercici del 2013, el resum 
del qual, per capítols, és el següent: 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT 
1 DESPESES DE PERSONAL 9.394.453,00 
2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 7.720.820,00 
3 INTERESSOS     340.018,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.586.021,00 
6 INVERSIONS REALS    500.000,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL    485.000,00 
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.063.040,00 
  TOTAL PRESSUPOST                   22.089.352,00 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 
CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT  
1 IMPOSTOS DIRECTES 10.978.800,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES      400.000,00 
3 TAXES I ALTRES IMPOSTOS   4.459.260,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS   5.930.868,00 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS           478.000 
9 PASSIUS FINANCERS      500.000,00 
  TOTAL PRESSUPOST 22.746.928,00 
 
Segon . Aprovar les bases d'execució del Pressupost, així com les subvencions 
nominatives recollides en aquestes bases. 
 
Tercer . Aprovar la plantilla, la modificació de relació de llocs de treball i el catàleg de 
l’Ajuntament per a l’any 2013, amb els reajustaments retributius corresponents que es 
detallen a l’expedient del Pressupost. 
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Quart . Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers 
d'anuncis de la corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels 
interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions 
en contra durant el termini d’exposició pública i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.” 
 
El president sotmet a votació la proposta amb l’esmena transaccional incorporada, 
amb el resultat següent: 10 vots a favor (CiU i ERC-AM), 5 vots en contra (ICV-EUiA, 
GIM i la regidora no adscrita) i 6 vots d’abstenció (PSC-PM i PP). S’aprova per majoria 
simple. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per tant, queda aprovada la proposta. I ara anem a fer l’explicació de vot global, 
aquesta sí, ordenada per tots els grups municipals que puguin, que vulguin dir-hi  
quelcom i la faríem en ordre creixent, malgrat tot, no? Començaríem pel GIM, perdó, la 
regidora no adscrita no vol intervenir.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, deixeu-me agrair a la resta de grups —que 
abans se m’ha oblidat— que en alguns moments ens hem donat suport en les 
esmenes presentades o que s’han abstingut, perquè, bé, en certa manera, en algunes 
han significat l’aprovació de les esmenes i, per tant, cal dir-ho, també em vull excusar 
que potser hauríem de millorar de cara a propers exercicis, propers pressupostos, que 
potser si a la gent que avui ens acompanya al públic li haguessin passat còpies de les 
esmenes que tots els grups hem presentat, segurament, tot i la dificultat, fins i tot per 
nosaltres, a l’hora de seguir el debat, segurament haurien pogut seguir amb més 
informació el debat de les votacions per blocs i, bé, això hauria facilitat molt la tasca de 
seguiment dels que aquí ens acompanyen. És un error, bé, un error nostre, un error 
meu, i que espero que no torni a passar. 
 
I ja entrant en el debat de pressupostos, la veritat és que, primer, vull dir que hem 
tingut suficientment temps per estudiar-lo, que el tenim des de fa bastant temps, com a 
mínim la proposta inicial, que poc ha variat respecte de la que finalment s’ha portat al 
Ple i, per tant, res a dir. A l’hora de poder tenir la informació, a l’hora de poder reunir-
me amb el regidor corresponent, a l’hora de poder parlar, d’intercanviar els dubtes, és 
a dir, que, sobre això, al contrari, agraït per les facilitats donades per l’Equip de Govern 
i en concret al regidor de Finances, que és amb qui aquest regidor ha tingut les 
converses oportunes per tal parlar de Pressupost, treballar-lo i estudiar-lo, però, bé, 
lògicament, això, que és un tema formal, no és suficient per abstenir-se i fer que la 
balança s’inclini cap a un vot afirmatiu. 
 
Bàsicament, el vot contrari ve donat per dues qüestions: l’una, perquè les esmenes 
que hem presentat nosaltres, tot i que ara les explicaré i segurament doncs, en el torn 
de rèplica l’Equip de Govern dirà que moltes de les que ha acceptat també eren 
transaccionals, ja que són, algunes de les recollides, nostres, però no és suficient, i 
perquè hi ha un diferent criteri a l’hora d’analitzar, dirigir i enfocar el Pressupost. 
 
És clar que, per nosaltres, l’Equip de Govern ens va enviar una proposta de possible 
acceptació d’esmenes, per veure si això feia decantar el nostre vot afirmatiu o 
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l’abstenció, que era dotar de 100.000 euros el Pla d’acció social. Nosaltres en 
demanàvem un total de 60.000 i l’Equip de Govern deia: “Escolta, nosaltres hi 
posaríem 100.000 euros.”  
 
Quant a temes de foment de l’empresa, d’ocupació..., que és un dels altres blocs als 
quals m’he referit i que és prou important per aquest Grup Municipal. També l’Equip de 
Govern s’hi ha compromès, i així ho ha portat a terme en augmentar les partides 
d’inserció laboral en 125.000 euros; foment de l’emprenedoria, en 14.000 euros; nous 
projectes de la immigració, en 20.000 euros, i també se’ns oferia la possibilitat de dotar 
o augmentar el conveni amb el Fascurt amb 2.000 euros. Una xifra rodona, més o 
menys, o semblant a 161.000 euros de captació d’esmenes per part de l’Equip de 
Govern, de les presentades pel GIM. 
 
Què passa? Que, analitzades les esmenes, en definitiva són esmenes en què tothom 
coincideix o la majoria dels grups municipals que hem presentat esmenes 
coincideixen. No hi ha cap problema que l’Equip de Govern hagi intentat trobar 
aquests punts de trobada amb altres grups municipals perquè l’esmena sigui al més 
eficientment possible destinada al seu fi, que és obtenir més suport polític a l’hora 
d’aprovar un pressupost. Amb això cap problema, però, és clar, aquest Grup Municipal 
el que intentava o el que no ha trobat en la proposta de l’Equip de Govern és aquest 
fet diferencial que ens pogués marcar una abstenció o un vot favorable, tot sigui dit, si 
lògicament les esmenes haguessin tingut aquest fet diferencial. 
 
En definitiva, la majoria de les esmenes les portem tots i, per tant, no deixa de ser una 
estratègia política, molt legítima, però que a nosaltres no ens convenç. Dit amb altres 
paraules, és com si ens donessin gat per llebre, amb bones paraules, eh, és a dir, que, 
a tots ens donarà el mateix i es podria haver donat un cas molt curiós. Imagineu-vos 
que aquest regidor hagués optat per l’abstenció, ja que les esmenes que, en principi, 
s’han acceptat i van proposar a aquest Grup Municipal, que fins i tot ICV finalment 
hagués decidit també abstenir-se, doncs hauria passat un cas molt curiós i és que al 
proper Masnou Viu, quatre grups municipals haurien de defensar davant del seu 
electorat o davant de la ciutadania que, gràcies a ells, s’ha dotat la partida del Pla 
d’acció social en 100.000 euros, i això ho veurem ben aviat, ja que, segurament, dos 
grups municipals com són el PP i el PSC segurament explicaran que, gràcies a ells, 
han aconseguit que el Pla d’acció social compti aquest any amb 100.000 euros i tots 
dos explicaran que, gràcies a ells, el foment de l’emprenedoria té 14.000 euros, que 
nous projectes té 40.000 euros. Bé, hauran de repartir-se, doncs, el pare o la mare, en 
aquest cas. Doncs imaginem-nos si el Grup Municipal del GIM hagués entrat en 
aquest ball d’esmenes; a l’hora d’explicar-ho hauria estat molt important. 
 
Lògicament, les esmenes més importants que nosaltres portàvem no han estat 
acceptades. D’una banda, augment de despeses i, de l’altra, reducció de despeses. 
Per tant, és important, i també ho ha dit un altre regidor aquí present, que el Ple de 
Riure... La veritat és que no compartim el criteri que ha manifestat el regidor portaveu 
en aquest cas del PSC en assumptes econòmics, segons el qual aquest Festival és un 
referent en l’àmbit internacional, un referent que la gent, jo ho desconec, bé, no és que 
ho desconegui o ho ignori, sinó que ho poso en dubte, però el que sí que és clar és 
que el que no podem fer és seguir mantenint un Ple de Riure que té el cost que té, que 
no arriba al 10% del cost del Festival el que es cobreix amb les entrades i amb la gent 
que està interessada a anar-hi i pagar la seva entrada. No es cobreix el preu d’aquest 
servei i no arriba ni al 10%, segons les últimes dades ofertes de l’edició del 2012. I 
això, per molt que sigui que la cultura ha sigut deficitària, la cultura no sé si serà 
deficitària o no serà deficitària, però ha de tenir un límit, i aquest límit no pot ser que 
l’Ajuntament assumeixi més del 90% del cost del servei i que els ciutadans que el 
volen veure no arribin al 10%. Això era una qüestió. 
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Després, però, a mi em fa la sensació que la cultura d’anar al teatre... Segurament, els 
agents interessats estarien encantats que la cultura d’anar al teatre fos molt més 
àmplia del que és arreu del territori i, segurament, els teatres estarien més plens aquí, 
a Barcelona, en diferents ciutats i, això, lamentablement, no hi és perquè no hi ha una 
gran cultura de teatre i, per tant, sí a més d’això oferim que la cultura del teatre està 
més enfocada cap a les classes mitjanes, això significa que estem destinant una sèrie 
de recursos molt importants, que són més de 140.000 euros, o 140.000 euros amb la 
proposta finalment aprovada avui, destinats a un tema de cultura, que ni podem 
aprofitar-ne res des del punt de vista social, ni que sigui les entrades gratuïtes, perquè 
es cobra el 10%. Per tant, això és, per nosaltres inassumible. 
 
I, després, també el que es podria fer a partir d’ara és dir: escolta si hem de fer un Ple 
de Riure i tots els agents que hi intervenen excepte l’Ajuntament del Masnou tenen 
ànim de lucre, doncs aquesta situació s’ha de revertir, és a dir, si realment és un 
patrimoni immaterial que la gent té com a seu i que és reconegut arreu del territori, 
doncs hauria de ser un caixet actuar al Ple de Riure, hauria de ser un mèrit organitzar 
el Ple de Riure. Per tant, el que hem de dir als agents que hi actuen o que cobren és 
que, a partir d’ara, hauran de rebaixar les seves pretensions econòmiques per molt 
que el treball s’hagi de retribuir, ja que els hem de dir que els organitzadors no poden 
cobrar les factures que pretenen cobrar cada any perquè el que no podem és només 
muntar un festival en què tothom tingui ànim de lucre amb els diners de l’Ajuntament. 
Això no pot ser, és a dir, tots entenem que la cultura ha de ser deficitària, però no 
només per a l’Ajuntament, sinó per a tots els que hi intervenen o, si no, realment ens 
hem de replantejar el tema molt seriosament. 
 
I una altra qüestió, si el comparem amb el Fascurt, la diferència, en definitiva, del Ple 
de Riure respecte del festival de curtmetratges Fascurt, si fa no fa, són, entre cometes, 
esdeveniments de la mateixa magnitud, de la mateixa importància, venen el mateix, 
espectadors, tenen el mateix seguiment i és conegut també arreu del territori, i la 
diferència és que, mentre que un festival ha estat impulsat i liderat per la ciutadania i, 
per tant, el cost per a l’Ajuntament representava 14.000 euros, amb un augment de 
2.000 euros fins a 16.000 euros, el Ple de Riure, que està liderat i promocionat pels 
diferents ajuntaments d’aquest consistori, té un cost per a l’Ajuntament de 140.000 
euros, quan, en definitiva, cost-servei ve a ser el mateix. Bé, és una mica posar-lo en 
un pedestal per dir: escolti, què estem fent, no? És a dir, si comparem un festival amb 
l’altre, alguna cosa no funciona. 
 
Per nosaltres, també era important el Pla de drogodependència, dotar-lo de 15.000 
euros més. Entenem que, i és sabut i jo crec que el nostre alcalde en fa un seguiment 
més acurat per la seva condició d’exmembre del Patronat de la Fundació Home, del 
Projecte Home, i per tant, com la seva ex..., vull dir que té un coneixement que és un 
problema molt greu i, per tant, hem de destinar-hi més recursos per anar pal·liant 
aquesta xacra de la societat. 
 
Un capítol a part és el tema del personal, i aquí sí que faré una reserva d’accions en el 
sentit de reservar-me la possibilitat d’impugnar la part del Pressupost en relació amb el 
personal. I em refereixo als increments següents de dedicació de llocs de treball. 
 
Per nosaltres, no estan justificats els increments de dedicació de lloc de treball que 
hem comentat abans. Ja no només el criteri d’aquest Grup Municipal, sinó també la 
informació. La interventora ha fet una sèrie de reserves en algunes places dient: 
escolti, la llei estatal ens prohibeix l’augment de la contractació de la gent i, per tant, 
s’entén que hauria de prohibir l’augment de la dedicació del seu lloc de treball i, per 
tant, tret que estigués molt més justificat... Fins i tot la mateixa interventora hi posa 
reserves, però és que, l’Ajuntament, aquest Equip de Govern, va encarregar, a 
l’arribada del seu mandat, una auditoria de gestió i laboral, i les conclusions són —et fa 
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donar-hi voltes, oi?—, bàsicament, les següents: “L’Ajuntament del Masnou suporta 
una despesa de personal superior a aquella que té capacitat de finançar considerant 
els recursos de què disposa. Així, la despesa de personal representa un 50% de la 
despesa estructural de l’Ajuntament, fet que la situa 10 punts per sobre d’allò que seria 
recuperable, la qual cosa s’avalua en un sobrecost per aquest concepte d’uns 3 
milions d’euros. Així, el Masnou té 13,3 treballadors municipals per cada mil habitants, 
quan la mitjana se situaria per sota de 10. Això representa un excés del 30%.” I 
segueix dient: “Tot l’anterior indica que es fa necessària l’optimització d’aquesta 
despesa.” 
 
En aquest sentit, cal tenir en compte que la composició de la plantilla de personal 
permet adoptar mesures com el cessament en el lloc de treball, l’extinció de la relació 
laboral i reduccions de la jornada de treball. És a dir, d’una banda tenim que una 
auditoria encarregada per l’Equip de Govern ens presenta com a sobredimensionada 
la plantilla del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament. De l’altra, tenim que la 
mateixa interventora posa algunes objeccions, per dir-ho d’alguna manera, a alguns 
dels augments de jornada dels llocs de treball que es plantegen. I, en tercer lloc, tenim 
unes lleis estatals que dirigides a la restricció de l’augment de personal i l’augment de 
plantilla.  
 
Per tant, per nosaltres no estan gens justificats aquests increments de dedicació dels 
llocs de treball. Entenem que només poden respondre a decisions polítiques 
personals, però, en el cas de deficiència en la gestió dels recursos humans i, per tant, 
en aquest punt, és molt probable que presentem una impugnació per veure si realment 
aquests augments de plantilles, perdó, aquests augments de dedicació dels llocs de 
treballs d’alguns llocs concrets són o no admesos legalment, segons l’últim informe 
dictat per la interventora.  
 
Per tant, com que cap de les esmenes que se’ns han donat no anaven adreçades a 
pal·liar els nostres suggeriments o queixes que vam fer o formalitzar a través de les 
esmenes, és clar, feia difícil —i per nosaltres era un tema important— que el nostre vot 
fos un altre que no fos contrari a l’aprovació dels pressupostos. 
 
Però, després, deia, en la direcció que ho fa el Pressupost, ja estem d’acord que el 
Pressupost mantingui un romanent positiu i que, per tant, puguem complir el Pla de 
sanejament, que significa que tindrem un excés positiu de 800.000 euros, perquè 
significarà que podrem anar reduint despesa, reduint deute arrossegat i, bé, això és 
una notícia i d’això ens n’alegrem. I espero i desitjo que els ingressos que estan 
previstos durant aquest 2013 es compleixin perquè així es compleixi finalment el 
resultat pressupostari que avui s’ha portat a aprovació i s’ha aprovat. 
 
Però diu que tenim diferent criteri d’enfocar i és perquè, si bé abans és veritat  que han 
mostrat molta intel·ligència política o molta habilitat política a l’hora d’agafar les 
esmenes i utilitzar-les de manera més eficient i eficaç per aconseguir un major suport 
sense que sigui una quantitat important per a l’Equip de Govern, i ha aconseguit que 
dos grups municipals s’abstinguin i facilitin l’aprovació del Pressupost, això està molt 
bé, però nosaltres el que volem és que aquest criteri de deficiència i eficàcia que han 
mostrat avui en les esmenes transaccionals l’apliquin al conjunt del Pressupost i, 
d’allà, doncs, com en moltes de les nostres partides, en què es reduïa més que 
gastava, segueixin en aquesta línia. 
 
Perquè el regidor abans ha esmentat que aquest any tindrem un superàvit 
pressupostari, però no hem d’oblidar que tenim un 10% d’increment de l’IBI que ve de 
l’Estat que l’any 2014 ja no el tindrem, que està calculat en 800.000 euros i, per tant, 
tot indica que, l’any que ve, no dic que ho passarem malament, però no anirem 
d’aquesta manera segur. 
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Si afortunadament podem preveure durant un any, com és l’any 2013, el que passarà 
el 2014 quant als ingressos, jo crec que aquest any hauria d’haver estat l’any que 
haguessin hagut de començar a racionalitzar la despesa i no esperar l’any que ve, 
quan per obligació ho haurem de fer perquè els ingressos minvaran sí o sí i, és clar, 
lògicament, això no ha pogut ser. De fet, al contrari, amb l’esmena transaccional 
aprovada avui, el que es fa és major despesa i, per tant, menys estalvi, fet que 
lògicament xocava frontalment amb les esmenes que va presentar aquest Grup 
Municipal, fins i tot altres grups municipals, però finalment hem optat per una 
abstenció. 
 
Finalment, lamento que potser ha estat error del Grup Municipal i potser d’alguns altres 
que no formem part de l’Equip de Govern, perquè, en definitiva, les esmenes 
transaccionals, com que en la majoria coincidíem, si se’m permet, o sigui, no hauria fet 
falta l’Equip de Govern per aprovar-les. Potser si la resta de grups ho haguéssim parlat 
abans, hauríem consensuat les nostres esmenes i, probablement, l’Equip de Govern, 
les hauria hagudes d’acceptar i el que haurien d’haver fet la resta era proposar altres 
esmenes cadascú i defensar-les, perquè el que hem fet és no coordinar-nos abans i el 
que hem fet ha estat facilitar la tasca a l’Equip de Govern a l’hora de trobar suports. 
 
És una llàstima. Jo crec que, i poso jo com a exemple del primer que ha errat en 
aquest aspecte, espero que l’any que ve no torni a passar, i el que hauríem de fer 
potser és, atès que les matemàtiques al Ple ens diu que hi ha onze regidors que no 
formen part de l’Equip de Govern davant de deu que sí, doncs potser abans valdria la 
pena revisar les nostres esmenes, mirar quines són les coincidents, portar-les totes a 
aprovació i, per tant, quedarien consolidades en el Pressupost a la mateixa comissió 
informativa i, després, que cadascú fes els seus fets diferencials o les seves esmenes 
que no coincideixen, que són ideològiques, que cadascú té criteris diferents, les 
defensés al Ple o en les negociacions amb l’Equip de Govern. Això hauria estat el més 
positiu i, a més, doncs hauria inclòs, segurament, hauria fet que tots els grups 
haguessin pogut posar-hi més esmenes o modificar el Pressupost més en les línies 
ideològiques que nosaltres defensàvem, sense criticar ningú i sense posar com a 
exemple ningú. 
 
Ha passat una cosa molt curiosa, per exemple, amb la votació de les nostres esmenes 
i, és que han obtingut, la majoria..., alguna fins i tot nou vots a favor. Amb dues més 
hauríem tingut una majoria que hauria suposat que automàticament haguessin passat 
a formar part del Pressupost i, per exemple, els companys regidors del PP han votat 
en dues esmenes, s’han abstingut en dues de les nostres esmenes, com eren 
l’aportació al CAT Cella Vinaria, que és exactament igual que la que aporta ell, i 
publicacions, revistes i agendes i altres, que és exactament igual que la que aporta ell, 
això ha estat un únic bloc, és a dir, que si no es volia posicionar en tot per exemple 
amb un vot afirmatiu sobre això, hauríem obtingut aquesta petita victòria, tots, tant ells 
com nosaltres! I no és que m’adreci a..., perquè s’han produït votacions incoherents i 
segurament per part d’aquest regidor també, amb la dificultat que té votar per blocs 
totes les esmenes presentades per tots els grups, que han estat moltes, però, lamento 
que no hàgim afinat més els grups que no formem part de l’Equip de Govern, perquè, 
segurament, hauríem aconseguit, com a mínim, que algunes de les nostres esmenes 
que no s’han aprovat avui s’haguessin aprovat. 
 
Bé, bàsicament, això és el que jo volia manifestar-li, que lògicament és un vot en 
contra. Agraïm l’esforç de l’Equip de Govern i, en concret del seu regidor de Finances, 
perquè la veritat és que ha tingut la màxima disponibilitat. Una altra cosa és que no 
hàgim pogut finalment posar-nos d’acord, però, bé, res a dir, al contrari, molt agraït i 
esperem que sigui la tònica per a futures ocasions.  
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Aclareixo que és cert que en el debat de reducció de l’IBI jo mateix em vaig 
comprometre que, si aquella rebaixa de l’IBI que votàvem per unanimitat i que 
suposava una disminució d’ingressos de 200 mil euros i escaig, ens fèiem 
coresponsables en el Pressupost si això es requeria, però la veritat és que no ha estat 
possible, perquè, de fet, l’IBI s’ingressa molt més, tot i que hi ha la rebaixa de l’IBI; per 
tant, aquella coresponsabilitat que al seu moment nosaltres vam declarar i aquí ens hi 
vam comprometre, vista la proposta d’ingressos que marcava l’IBI, tot i la baixada que 
havíem aprovat entre tots, era sensiblement superior al que estava pressupostat l’any 
2012, i enteníem que ja no hi havia aquell compromís, ni que fos moral, que havíem 
adquirit a l’hora de facilitar l’aprovació del Pressupost. 
 
Bé, gràcies per escoltar-nos a tots els oients, lamento que no tinguin les esmenes de 
tots els grups per seguir més acuradament el debat. Esperem corregir-ho i gràcies de 
nou. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Gràcies, senyor alcalde. No li trec tota la raó al senyor Avilés, tota no, alguna sí, tota 
no, i també li vull comentar que potser amb el PSC haurem de pactar els temes amb 
què ens hem posat d’acord fent trams amb la promoció econòmica: tram a, tants 
diners els has posat tu; tram b, m’he posat d’acord jo. No ho sé, almenys per aclarir el 
que són els imports, per evitar el que us deia abans del mínim comú denominador que 
hem tingut en comú, que és el que ha fet estalviar, de fet, una partida important en el 
Govern. 
 
De fet, tampoc el marge no era gaire gran, o sigui, no hi havia un gran marge dins 
d’aquest Pressupost, i ara explicaré una mica el nostre plantejament i el perquè de la 
nostra abstenció. 
 
Malgrat això, m’agradaria dir una cosa. Vull començar per dir que aquest Pressupost té 
altres coses, però valent no ha estat, al contrari, ja que no afronta de cap manera cap 
dels problemes que es deriven d’aquest Ajuntament, com és el cost de la mateixa 
estructura. Això no s’ha tocat. I també, d’altra banda, es manté en la persistència de 
l’error d’aguantar una sèrie de partides supèrflues que no ens hauríem de permetre. 
Trobo que són dos errors que conté aquest Pressupost i penso que ens passaran 
factura l’any 2014, com ara explicaré. 
 
De fet, el compte dels ingressos ha estat quadrat amb el de despesa, entre altres 
factors, com comentava abans el senyor Birba i el senyor Avilés, per mantenir un tipus 
impositiu de l’IBI que actualment està sostingut per l’Estat. Tenim una bufanda, com 
deia el senyor Birba, al seu moment d’un 10% que té caràcter excepcional per als anys 
2012 i 2013, i únicament durant aquests anys aportarà amplis recursos al municipi, 
però, després d’això, després d’aquests exercicis, ja falta menys d’un, haurà de 
desaparèixer, i cessarà, d’aquesta manera, una pressió fiscal, o hauria de ser així, que 
unida a les taxes creades el 2012, podria ser molt insostenible per a la butxaca dels 
ciutadans del Masnou. És un tema que a nosaltres ens agradaria i l’any que ve 
aportarem, perquè no es perpetuï en un increment o un decrement massa petit pel que 
pensem que hauria de ser. 
 
D’altra banda, el fet de mantenir una infraestructura de despesa que avui ens 
presenta, ens augura un 2014 en el qual el ciutadà contribuent continuarà sent un gran 
damnificat per la via del pagament d’uns impostos elevats, com està succeint 
actualment. 
 
Els quasi 9,5 milions d’euros de despesa de personal, partida que en deu anys quasi 
s’ha duplicat i que s’acosta al 50% del nostre Pressupost, requeriria, com a mínim, una 
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avaluació de la situació, i plantejar-se què ens pot passar si tenim una estructura com 
aquesta perpetuada en el temps. Ni l’informe de l’auditoria realitzada per l’Ajuntament 
sobre diversos aspectes de la gestió, en què clarament se’ns indica el sobrecost que 
en aquest apartat estan suportant els comptes municipals, d’uns 3 milions d’euros, ni 
els comptes avui presentats no han conduït l’equip governant actual ni la majoria de 
membres de l’oposició, a excepció del Grup Municipal del PP, a tractar un tema en el 
qual s’han primat més uns rèdits polítics a curt termini que no un servei eficaç al 
ciutadà. 
 
El PP és l’únic partit que va presentar a la proposta inicial, que ja sabem que era difícil 
de poder consensuar pràcticament amb ningú, una reducció dràstica de la despesa 
que tenim amb el cost del empleats de l’Ajuntament. 
 
D’altra banda, i centrant-nos en les partides supèrflues de despesa que abans 
comentava, destacaria la insistència de mantenir festivals fallits com el Ple de Riure,  i 
podem parlar d’un festival fallit, o l’animació constant per la via de despeses en festes   
populars, els imports pressupostats de les quals no coneixen cap crisi i, a més a més, 
ens trobem ara amb alces que no haurien desitjat. 
 
De fet, prioritzar per sobre de tot la despesa en festes i celebracions és, al nostre 
mode de veure-ho, una cultura, entre cometes, de pandereta. El Govern, això sí, ha 
accedit a acceptar algunes esmenes que li ha presentat el PP. Hem de dir que, en 
alguns casos, en sintonia amb altres grups d’oposició, amb els seus matisos. I és que, 
sobre la proposta inicial dels seus plantejaments, n’hi havia molts que no 
s’aguantaven, com finalment s’han avingut a reconèixer. 
 
Aquest Grup va sol·licitar un augment, en segona negociació, en la primera ho vam 
demanar i a la segona ho vam renegociar a l’alça, molt important de la partida de 
Benestar Social, sobre els inicialment pressupostats. Finalment queda en 100.000 
euros. Nosaltres ja li vam demanar una partida més petita, vam demanar en la segona 
uns 75.000 i, finalment, la partida aquesta se’n va a 100.000 euros. 
 
Per què vam demanar aquesta pujada tan important? En primer lloc, perquè forma part 
del nostre programa, amb el qual ens vam presentar a les eleccions i, també, per tant, 
de les nostres conviccions. Amb un escenari de caiguda econòmica com el que estem 
vivint, han anat sorgint necessitats vitals entre un nombre creixent de veïns i que de 
cap altra manera no podíem ignorar. Aquest augment es feia imprescindible per 
atendre aquelles famílies que, en molts casos, fins fa relativament poc temps, mai no 
havien passat per Serveis Socials. 
 
La problemàtica hipotecària, en alguns casos, i la desestructuració familiar en alguns 
altres, i principalment la manca d’oportunitats i de feina amb la consegüent disminució 
de la capacitat de generar recursos en la seva feina, com a causa principal, han 
abocat famílies que, situades en entorns econòmics autosuficients, que tenien pocs 
recursos per tirar endavant, han passat a una palmària situació d’insuficiència, o sigui, 
és irrenunciable una partida com la proposada per mantenir un compromís amb tots 
aquests veïns que en aquests moments ho estan passant malament. 
 
D’altra banda, no podem ni hem de descuidar la creació d’oportunitats, tot això en la 
mesura que el nostre àmbit competencial ho pugui permetre. Sabem que les 
competències municipals estan a punt de ser regulades i desconeixem, a hores d’ara, 
com se’n podrien veure afectades partides d’aquest tipus per a exercicis futurs. 
 
Així ho ha plantejat el PP i així ens ha estat acceptat, cosa que es reflecteix en una 
major dotació inicial al servei d’inserció laboral. Pensem que és important mantenir un 
servei d’inserció laboral en un moment en el qual els fons públics de la Generalitat han 
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anat molt a la baixa. Hem de fer un esforç per intentar acostar a la vida laboral la major 
part dels veïns que puguin estar a l’atur i ho necessitin, i també el foment a 
l’emprenedoria. O sigui, s’augmenta la partida d’emprenedoria i, després, del que 
haurem de parlar és de cap a on hem d’enfocar la major despesa d’emprenedoria. I un 
dels sectors cap on penso que s’hauran de derivar les despeses és a l’escola. 
L’emprenedoria neix, en molts casos, a l’escola, a l’institut, a l’FP. En el nostre entorn 
tenim prou escoles, per ajudar o per orientar els nostres alumnes, els nostres fills cap 
a models d’emprenedoria que els permetin, en un futur, poder-se desenvolupar fora 
del que pugui ser una relació laboral de dependència. 
 
D’altra banda, i com a novetat, és una proposta que vam fer, és de nova creació, no 
existia abans, no sé si ha existit alguna vegada, és una partida de 40.000 euros per a 
nous projectes empresarials, o sigui, destaco la importància d’aquest fet en tant que 
afrontem un dels pilars de la creació de feina a través del foment de projectes 
empresarials al nostre municipi. Aquests diners han d’anar destinats a subvencionar 
amb ajudes directes projectes d’emprenedoria, de nous emprenedors o d’emprenedors 
ja existents, que aportin un valor important al nostre municipi. 
 
Amb aquesta partida s’hauran de regular, s’hauran d’elaborar unes bases reguladores 
per a la posada en marxa del projecte que, com comentava, és una novetat. Ens 
agradaria que ens en sortim bé de poder posar per primera vegada una partida com 
aquesta al Pressupost i que es pugui continuar augmentant, perfeccionant i treballant-
hi durant els propers anys. 
 
Serà important, per a això, que el destí de la partida, el 100%, es destini de manera 
eficient i finalista, és a dir, que els diners que van a aquesta partida no es perdin ni en 
personal ni en despeses innecessàries, i vagin el 100% a projectes radicats a la nostra 
població. 
 
Aquest fet suposa un canvi de mentalitat i un punt d’inflexió en l’orientació d’un servei 
que pensem que és de vital importància avui dia, com és Promoció Econòmica. 
Esperem que aquestes aportacions, recollides pel grup governant a proposta del PP  
—també n’hem fetes d’altres en sentits similars, o altres grups, partits com el PSC— 
donin llum sobre un pressupost que, encara que és molt escàs en alguns dels 
plantejaments d’estructura, és a dir, els que més costen d’afrontar, que és el que ens 
ha passat ara, bé, té encara unes petites llums, unes petites clarors, com aquestes 
que estem veient en aquests moments i que estic explicant. 
 
També, civisme és una partida per a la qual hem demanat alguns augments, s’ha 
augmentat una miqueta. El tema de civisme és un tema en què s’ha de continuar 
treballant al Masnou. És una cursa de llarg recorregut. Penso que la guanyarem, al 
final ho aconseguirem: tenir un poble net, la gent cívica, ens agradaria a tots, 
començant per nosaltres mateixos, però, bé, és una feina de llarg recorregut per a la 
qual es necessiten diners per poder-ho anar implementant de mica en mica.  
 
Per la flexibilitat mostrada per l’Equip de Govern, encara que parcial, bé, vam estar 
valorant si donar-hi el nostre suport amb l’abstenció o no i, bé, finalment la balança la 
vam decantar cap a l’abstensió. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Com no podia ser d’una altra manera, en un debat 
d’aquestes característiques també volíem intervenir com a Grup Municipal, perquè és 
el debat més important que es produeix al llarg d’un any, que és l’aprovació d’aquest 
Pressupost, i més un pressupost com el que s’ha presentat avui, per la importància 
que té, pensat molt en l’any 2013, un any difícil sobretot per als nostres conciutadans i 
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conciutadanes del Masnou. Per tant, s’ha fet un esforç important en aquest Pressupost 
per intentar donar resposta a les necessitats d’aquest any 2013. 
 
Com ha explicat molt bé abans el regidor d’Hisenda, ara no explicaré els grans 
números del Pressupost, però sí que m’agradaria remarcar-ne alguns aspectes. 
Evidentment, s’ha fet una contenció important de la despesa corrent, però, alhora, 
s’han incrementat sobretot aquells serveis que tenen unes característiques socials per 
als nostres conciutadans. 
 
Voldria agrair, també, la predisposició que ha tingut el Govern per cercar consensos, ja 
que les abstencions que s’han produït han facilitat l’aprovació d’aquest Pressupost, 
especialment del Grup Socialista i del Grup Popular, que han permès aquesta 
aprovació, a partir d’acceptar la proposta de transacció. 
 
Creiem que les esmenes que hi hem incorporat no són una qüestió de negociació 
d’aquelles esmenes o d’aquelles partides només, sinó que han millorat la qualitat del 
nostre Pressupost, i això és el més important d’aquest debat, i crec que és just dir-ho 
en aquest Ple. 
 
Ens hauria agradat també que en aquest consens, amb l’abstenció, s’hi haguessin 
pogut incorporar els altres grups municipals, el GIM —jo crec que s’han acceptat 
algunes de les esmenes que ha presentat— i també Iniciativa —que ha presentat 
algunes esmenes que crec que queden recollides, potser d’una manera diferent, en la 
proposta de transacció. Evidentment, no podem compartir, per posar dos exemples, 
aspectes com la no-externalització per principi de qualsevol servei de l’Ajuntament o, 
per exemple, la liquidació del pressupost de Cultura d’aquest consistori. 
 
El que s’ha incorporat en aquest Pressupost jo crec que té dos eixos fonamentals, que 
són: el foment de la promoció econòmica i l’ocupació, i les polítiques socials, les 
polítiques de promoció Econòmica i de benestar Social, polítiques de promoció 
econòmica que comporten doblar les partides destinades a la promoció de l’economia 
en aquest Pressupost. 
 
Jo em volia referir, al més breument possible, sobre el que comportarà aquest 
Pressupost des de l’àmbit del servei a les persones. Com he dit abans, la contenció de 
la despesa, sobretot en les polítiques de serveis a les persones, la contenció de la 
despesa corrent s’ha fet amb molt d’esforç, perquè ha comportat un augment de les 
partides socials, un augment de les partides de tot el que serien serveis a les 
persones, d’un 6,7. Pot semblar que no és un xifra gaire important, però jo crec que té 
un gran valor, sobretot en un moment en què les transferències de les altres 
administracions han disminuït dràsticament i, per tant, l’esforç que ha fet aquest 
consistori, és doble en aquest sentit. 
 
Per tant, com he dit abans, més polítiques socials conté aquest Pressupost —jo crec 
que és important remarcar-ho— en aquests àmbits del benestar social, la promoció 
social i l’ensenyament. En l’àmbit del benestar social, s’ha crescut un 33,6%, amb 
135.000 euros. En ensenyament, un 7,41%. Això, com he dit abans aquí, encara té 
una importància més gran, perquè les transferències d’ingressos d’altres 
administracions en l’àmbit d’ensenyament sí que ha tingut una davallada 
importantíssima i, per tant, l’Ajuntament, l’Equip de Govern, assumeix més 
compromisos i, el que s’ha fet per intentar arribar a aquesta major despesa social i 
alhora estalviar en la despesa corrent ha estat fer una revisió programa per programa, 
d’una manera molt estricta, s’han reduït aquelles despeses que s’han considerat que 
no eren indispensables, i s’han prioritzat, com he dit abans, les actuacions de caràcter 
social. 
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Un altre dels criteris que s’han seguit en aquest Pressupost en l’àmbit dels serveis a 
les persones és millorar l’eficàcia en la gestió. Per tant, es desprèn d’aquest 
Pressupost una voluntat de treball més transversal en l’àmbit dels serveis a les 
persones, d’aprofitament millor dels recursos humans, i també és coordinació de 
treball en projectes, i això ha comportat, per exemple, per posar un cas, ja que la 
voluntat és aquesta, d’aquest Equip de Govern, la convocatòria de subvencions per a 
entitats de la manera que s’ha plantejat, d’una manera unificada, per tal de facilitar 
aquest instrument. 
 
Acció social és una de les característiques del Pressupost, amb un pla d’acció social 
que s’ha incorporat a partir de les esmenes presentades pels grups del PSC i el PP, un 
pla d’acció social que conté 100.000 euros —és una partida important— i que ens ha 
de permetre donar resposta a aquelles situacions d’emergència social o altres 
programes, alguns dels quals s’han fet al llarg d’aquest any 2012, com el tema dels 
ajuts a les escoles bressols, als quals es pot donar suport des d’aquesta partida per 
donar aquesta resposta a les noves situacions. 
 
Els increments dels ajuts socials: un 12,3% més de recursos per a l’assistència 
domiciliària i també més recursos per als convenis amb les entitats del tercer sector. 
 
En l’àmbit també de la promoció social, s’han augmentat les polítiques d’igualtat 
redimensionant el CIRD i alhora també s’ha fet més eficient, amb estalvis pel que fa a 
temes de manteniment, però invertint més en polítiques d’infància, joventut, gent gran, 
etcètera, i també amb nous convenis pel que fa l’àmbit de la salut pública. 
 
En ensenyament, com he dit abans, s’ha fet un esforç doble, per la manca de 
transferències d’altres administracions. S’ha creat una partida de convenis amb els 
centres educatius important que es veurà incrementada també a partir d’algunes de les 
esmenes presentades. Es garanteix, i així es va parlar a la comissió informativa, amb 
la incorporació de 100.000 euros més, i així s’ha parlat, doncs, amb els sectors 
implicats, el professorat i els usuaris, la sostenibilitat de l’Escola Municipal de Música. 
Es fa una aportació directa al Pla d’entorn de 31.000 euros —això és molt important—, 
però aquesta partida estava supeditada a transferències corrents de la Generalitat i, 
evidentment, en aquests moments l’import és 0; per tant, aquests 31.000 euros són 
una aportació directa que fa l’Ajuntament. I amb les escoles bressol també s’ha fet una 
aposta important. Aquí tindrem un suport de la Diputació de Barcelona els anys 2013, 
2014 i 2015 de 50.000 euros, cada any, per poder donar resposta i poder mantenir 
aquest servei tan important per al nostre municipi. 
 
En la qüestió de cultura, no m’hi estendré. Crec que donem resposta a mantenir els 
grans esdeveniments culturals al nostre municipi. Les festes populars no són un 
caprici; hem de mantenir la nostra Festa Major, la cavalcada de Reis i tots aquells 
esdeveniments que són importants també per als nostres veïns i veïnes, així com 
l’aposta per tenir una programació estable a l’Espai Escènic, i també el foment de la 
lectura i el foment de les activitats vinculades al nostre patrimoni. 
 
En l’àmbit d’Esports, voldria remarcar que els estalvis que es generen per la millora de 
la gestió i el manteniment de les instal·lacions comporta també millorar les activitats 
esportives i, per tant, poder incrementar-les. 
 
En definitiva, jo crec que ens trobem amb un pressupost equilibrat, en què es 
mantenen les polítiques també en l’àmbit de manteniment, l’impuls de la promoció 
econòmica i aquestes polítiques socials, i també en l’àmbit de la cultura, que són 
importants per als nostres veïns i veïnes. Jo crec, sincerament, i com a Grup Municipal 
volem manifestar que és un pressupost important, que serà un bon instrument per a 
aquest 2013, perquè aquest Equip de Govern i el conjunt de grups municipals que 
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vulguin discutir i tirar endavant aquests projectes, puguem tirar-los endavant i puguem 
afrontar un any que serà difícil, no tant per a les administracions públiques, que també, 
sinó sobretot, sobretot, per als nostres veïns i veïnes, i aquest Pressupost està pensat 
precisament per a ells, per als veïns i veïnes del Masnou. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Començaré per precisar la intervenció que ha fet el regidor 
d’ERC, bàsicament en el tema d’ensenyament. La seva intervenció no s’adiu amb els 
números que tenim damunt la taula. Ell parla d’un increment molt important en 
ensenyament i de la informació que ens ve, del regidor de Finances, que no creiem 
que sigui gaire diferent de la que té el tinent d’alcalde de Cultura, en definitiva, 
l’increment total de les partides d’Ensenyament és de l’1,27%, que si hi afegim els 
5.000 euros de Noves Tecnologies i els 7.000 euros de l’Escola de Música, no crec 
que arribi, ni de lluny, al 6% i escaig del que m’ha semblat sentir a què feia referència. 
 
Per posar dos exemples més concrets. Deia que disposarem de suport de la Diputació 
de Barcelona de 50.000 euros per als propers tres anys, inclòs aquest. Doncs no, això 
no es reflecteix en el Pressupost municipal, perquè, l’any passat, el Pressupost 
d’Ensenyament era de 344.160 euros i aquest any és de 352.000 euros; l’increment és 
de 7.840 euros. Entenem que aquests 42.000 euros restants van destinats a tapar en 
part el forat de l’Ajuntament. 
 
Quant a la partida nova que es crea d’acord amb els centres educatius i entitats, és de 
36.000 euros. D’altra banda, la partida de subvencions d’educació desapareix i són 
39.000 euros, i apareix un sac molt important de 65.000 euros en què entren 
Ensenyament, Joventut, Infància, etcètera, i no sabem com es repartiran. Per tant, jo 
crec que això és una interpretació un pèl esbiaixada. 
 
En alguna de les seves intervencions, el regidor de Finances crec que ha estat, al 
principi, quan explicava part de les bondats d’aquesta proposta de pressupost, deia 
que per primera vegada en dos anys es tancarà l’exercici, i feia referència al 2012, 
amb romanents positius. Jo voldria recordar al regidor de Finances que els darrers tres 
anys de mandat anteriors ja es va produir una disminució molt sensible de la despesa 
dels capítols 2 i 4, i que és justament aquesta disminució d’aquests capítols 2 i 4, 
acompanyada de l’ajut que suposa l’increment de l’IBI que va acordar el seu Govern 
del 3,2% l’any passat, amb el regal del president Mariano Rajoy del 10% per a dos 
anys consecutius, el que li ha permès poder fer aquesta afirmació, que segur que 
hauria pogut fer qualsevol altre govern en les mateixes circumstàncies. 
 
D’altra banda, vostè també ha fet esment al fet que aquest Pressupost, tal com estava 
plantejat, significaria que es tancaria l’exercici, almenys sobre el paper, amb un 
superàvit de 830.000 euros i ha insistit dues vegades que això era així perquè ens hi 
obligaven el Pla d’ajust i el Pla de sanejament. Jo ara tremolo, perquè, després 
d’aquesta esmena transaccional a la qual vostè ha fet referència i que s’ha incorporat 
al Pressupost, tal com vostè mateix ha reconegut, s’ha produït una disminució en 
aquest superàvit de 172.000 euros i, per tant, el superàvit amb el qual es tancarà, si 
tots els números quadren al final del 2013 en aquest Pressupost, serà únicament de 
658.000 euros. Jo no sé si aquesta modificació és una modificació substancial que 
hauria requerit, segurament, que aquesta esmena transaccional hagués anat 
acompanyada d’un nou informe de la interventora, no ho sé, però ho poso en dubte. 
 
I parlava vostè de les sensibilitats, no? I miri, és evident que hi ha diferents 
sensibilitats, però les seves en alguns casos són reservades. Per posar un exemple, 
en el Pressupost, en el projecte inicial de pressupost es plantejaven 1.000 euros per al 
pla d’emergències. No sé si és el PSC que en demanava 2.000 euros, o sigui, 1.000 
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euros més. I vostès són tan sensibles que hi han posat fins a 18.000 euros, però és 
que hi ha una cosa que encara és més sorprenent. L’he entesa després de la 
intervenció del regidor del PP. En el cas de Nous Projectes, la partida inicial era de 
3.000 euros, la demanda era de 10.000 euros i, sorprenentment, la seva sensibilitat 
l’ha feta arribar a 40.0000 euros. Ara, després hem sentit que, en negociacions 
posteriors al marge de la Comissió Informativa, quan eren les dades que nosaltres 
teníem, és quan el PP va demanar que aquests nous projectes tinguessin una 
assignació de 40.000 euros. 
 
Tot això no amaga que vostès han estat molt hàbils a l’hora de negociar aquest 
Pressupost i crec que és obligació del nostre Grup felicitar-los per aquesta habilitat 
negociadora que ha permès que el Govern aprovi el Pressupost per a l’any 2013. 
 
En la intervenció del regidor del GIM, feia referència al fet que potser l’oposició no 
havia estat prou hàbil per estudiar altres alternatives, i jo el que li vull dir, i ell en pot 
deixar constància, és que, si això no ha estat així, no serà perquè el nostre Grup 
Municipal, com a mínim, no hagi esmerçat esforços per intentar-ho, perquè és evident 
que, malgrat que hi ha discrepàncies importants en algunes de les propostes, en 
d’altres hi havia pràcticament coincidència plena amb onze regidors que no formem 
part del Govern, cosa que significa esmenes aprovades, que permetrien que a El 
Masnou Viu, al qual vostè feia referència, no només el PSC pogués apuntar-se punts i 
no només ho pogués fer també el PP, sinó que fins i tot la regidora no adscrita, el GIM 
i ICV-EUiA també ho poguessin fer amb justícia. 
 
Jo crec que aquest és un mecanisme que val la pena que continuem treballant i que 
no hem de privar-nos d’esmerçar hores i hores per aconseguir que, en allò en què 
coincidim, al cap i a la fi, siguin propostes que s’imposin en una votació, perquè els 
vots els tenim i les propostes comunes també les tenim. 
 
A diferència de l’any passat, en què nosaltres ens queixàvem i la nostra intervenció, la 
primera part de la intervenció, la centràvem en el menyspreu que havíem experimentat 
per part de l’Equip de Govern a l’hora de negociar o no negociar les diferents 
alternatives del seu pressupost, aquesta vegada hem de reconèixer que no ha estat 
així, però també aquí ha quedat palesa que la sensibilitat negociadora no ha estat la 
mateixa amb els uns que amb els altres. 
 
En el nostre cas, les reunions s’han reduït a una trobada d’una hora, fa uns quaranta 
dies aproximadament, abans de les vacances de Nadal, en la qual jo vaig lliurar al 
regidor d’Hisenda dos documents, l’un amb trenta-cinc propostes d’esmenes i un altre 
amb vint-i-una preguntes. En aquests quaranta dies, la relació s’ha completat amb un 
intercanvi de tres o quatre correus electrònics i de dues o tres frases, una de les quals, 
la tarda de la vinguda dels Reis, en què vostè em va dir que no em podia dir res 
perquè el Govern encara no s’havia reunit, i una altra al Ple de la setmana passada, en 
què em va dir: “Bé, les línies vermelles que plantegeu són molt vermelles.” És que 
nosaltres només podem plantejar línies vermelles. Si les plantegéssim blaves seríem 
un altre grup municipal, no seríem el Grup Municipal d’ICV-EUiA. 
 
Llavors, en canvi, sabem que sí que hi ha hagut altres grups municipals, i ells mateixos 
ho han manifestat, que han tingut més reunions i que en algunes, a més a més, el 
regidor d’Hisenda ha estat substituït pel portaveu de CiU i d’ERC, suposem que és 
perquè ja eren conscients que seria més factible arribar a un acord amb aquests grups 
que no pas amb nosaltres. 
 
Nosaltres hem conegut la proposta del Govern, si no ho recordo malament, ahir, en un 
correu electrònic, però, és clar, l’hem coneguda quan ja tenien un pacte tancat amb el 
PSC i amb el PP. Això no és una proposta ni una resposta a les nostres esmenes, és 
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comunicar-nos que ja tenen un soci o que tenen dos socis per aprovar els 
pressupostos. 
 
Fets aquests primers aclariments, el rebuig del nostre Grup al Pressupost que han 
presentat CiU i ERC s’ha produït, en primer lloc, perquè discrepem sensiblement del 
seu contingut. Tenim sensibilitats diferents, molt diferents. No obstant això, i malgrat 
aquestes discrepàncies, nosaltres hem intentat, fins a l’últim moment, arribar a un 
acord amb el Govern, acord que no ha estat possible perquè, com s’ha posat de 
manifest, el Govern ha trobat altres socis que li han posat més fàcil aquesta aprovació. 
Les línies vermelles d’aquests grups devien ser més difuses. 
 
Aquest Pressupost que acabem d’aprovar, tot i que ha millorat en part el seu contingut 
social gràcies a la incorporació d’algunes de les esmenes que ha acceptat el Govern, 
continua sent un pressupost, com deia abans el regidor del PP, molt poc imaginatiu i 
que, a diferència del que hem sentit fa una estona, no contribuirà, en el nostre parer, a 
solucionar els problemes del nostre municipi. 
 
És un pressupost que, per completar la informació que ha donat el regidor, preveu un 
augment d’ingressos per un import superior a 144.000 euros, en relació amb el de 
l’any passat. Per tant, és expansiu en els ingressos. Però, d’aquests ingressos, els 
impostos i les taxes signifiquen un 70% dels ingressos globals de l’Ajuntament i aquest 
augment impositiu, ja ho vam denunciar al Ple de les ordenances, es produeix en un 
any que tothom defineix, a Espanya, a Europa i també a Catalunya, com l’any 
horribilis. Per tant, una de les raons del nostre vot negatiu és el nostre rebuig a la 
política impositiva  de CiU i ERC per a aquest exercici. 
 
La segona raó està relacionada amb la política de despesa municipal que planteja el 
seu Pressupost. En primer lloc, perquè, com està fent el Govern del PP a Espanya i 
també el govern de CiU a Catalunya, CiU i ERC l’any passat ja van iniciar una política 
de personal centrada a reduir la despesa retallant les prestacions socials i 
econòmiques dels treballadors municipals, deixant sense efecte els pactes signats de 
manera voluntària entre els representants dels treballadors i els representants 
municipals, pactes als quals vostès, tant CiU com ERC, també havien donat suport. I, 
enguany, com que les prestacions socials i econòmiques ja no es poden retallar gaire 
més, tret que hi hagi un nou acord del govern central, vostès opten per suprimir llocs 
de treball, tal com estableix el Pla d’ajust, que el nostre Grup també ha rebutjat. 
 
Per posar un exemple de la incoherència de les seves propostes, jo només voldria 
recordar que l’any passat vam estar aquí parlant potser un parell d’hores de la plaça 
de l’oficial de lampista, que era molt important, eh, i que s’havia de posar aquesta 
plaça, però que per posar aquesta plaça se n’havia d’amortitzar una altra i ara resulta 
que vostès proposen suprimir la d’oficial segona de lampista perquè en tot aquest any 
no hem tingut oficial segona de lampista. Això mostra una mica la coherència 
d’actuació del seu Govern. 
 
I, en segon lloc, també el nostre vot negatiu es justifica per què malgrat la diferència 
important entre les prioritats polítiques del nostre Grup i les seves, de CiU i ERC, 
nosaltres hem intentat arribar a un acord i l’intent ha rebut unes grans carbasses. 
 
De les trenta-dues esmenes presentades pel nostre Grup, la sensibilitat de CiU i ERC 
ha permès acceptar-ne parcialment quatre o cinc. Per no acceptar, com he dit abans, 
ni tan solament no n’han acceptada una que no els hauria costat gaire, eh, que era 
corregir una errada a l’articulat que, suposo que després, quan les bases es publiquin, 
vostès faran aquesta rectificació, però hauria estat un detall de dir, bé, mireu, fins i tot 
a les bases us acceptem una esmena, però ni així. I és que, segurament, el que passa 
és que hem demanat massa. 
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El document que vam lliurar fa quaranta dies al regidor d’Hisenda expressava la 
voluntat del nostre Grup, i a més a més ho deia per escrit, de debatre en paral·lel la 
seva proposta i les nostres propostes, i dèiem que estàvem disposats a negociar tot i 
que, com ell ha manifestat abans, i jo ho reitero, en el nostre document dèiem que 
algunes eren prioritàries. I quines eren les nostres propostes prioritàries? Doncs una 
primera era arribar a un acord sobre la bonificació del Pla d’ajust. Dèiem nosaltres que 
establís l’eliminació de qualsevol externalització dels serveis municipals que es presten 
a l’actualitat i, per tant, que portés aparellada la renúncia de suprimir o subrogar 
qualsevol lloc de treball de personal funcionari, laboral o temporal que constés a la 
plantilla de l’Ajuntament de l’any 2012. 
 
La segona que demanàvem era una partida per un import de 50.000 euros per poder 
fer front a una convocatòria d’ajuts a l’IBI, com abans he explicat, per a determinats 
col·lectius. Una altra línia vermella era incloure una partida per un import de 20.000 
euros per fer front a convocar unes bases pactades per atorgar ajuts en concepte de 
despeses a les escoles bressol públiques per a aquest any i jo només voldria recordar 
al regidor de Finances que això no és només una demanda del nostre Grup, és que 
això és un compromís que va adoptar voluntàriament el Govern quan va aprovar 
l’increment del preu públic de l’escola bressol. Va dir que una part dels diners de més 
que s’ingressarien per aquest increment del preu públic es destinarien a convocar 
unes subvencions per a les escoles bressol. Per què no han acceptat d’incloure 
aquesta proposta? 
 
També demanàvem que, justament perquè hem parlat en aquest Ple, a més dues 
vegades, del tema dels desnonaments i de les seves conseqüències, demanàvem que 
s’hi inclogués una partida i no posàvem un import justament per facilitar l’acord que 
permetés fer front a convocar unes bases pactades per atorgar subvencions en 
conceptes de despeses de plusvàlues a les persones que poguessin quedar 
desnonades durant l’any 2013. 
 
També ens oposàvem al fet que es deleguessin noves competències a la Diputació de 
Barcelona. No hem sabut veure, del ball de xifres econòmiques, si aquesta demanda 
s’ha atès o no, o si aquest increment de pràcticament 14.000 euros entre la partida 
que hi havia l’any passat i la partida que aquest any hi ha per aquest concepte es 
destinarà a pagar més diners a la Diputació perquè absorbirà més delegacions de 
serveis. 
 
I demanàvem augmentar les partides destinades a ensenyament en 50.000 euros, els 
20.000 euros dels quals parlava abans i 15.000 euros per l’Escola de Música. 
Nosaltres entenem que aquests 7.000 euros que es va acordar incorporar a la 
Comissió Informativa no permeten que l’Escola de Música tingui el creixement que el 
projecte inicial aprovat per aquest Ajuntament, i que encara és vigent, preveu per a 
aquest any. 
 
Demanàvem augmentar les partides destinades a Benestar Social en 53.000 euros i 
aquí, de carambola, gràcies a l’esmena transaccional, doncs aquesta esmena, podem 
apuntar-nos..., nosaltres som... Ells, 75.000 euros; ells, 100.000 euros; nosaltres, 
53.000 euros. Eh, ho demanàvem i aquí ho diu. 
 
I demanàvem, també, 25.000 euros de suport a les polítiques d’habitatge, que estarien 
destinats a actuacions de suport a les famílies que es veiessin en risc de desnonament 
per no poder pagar el lloguer o la hipoteca. 
 
I quant a inversions, demanàvem que s’aprovés una partida de 80.000 euros per 
construir els sòls urbans de Mare de Déu del Pilar i que això es pogués fer a partir del 



46 
 

febrer d’aquest any, perquè ja en època de vacances poguessin funcionar. I 
demanàvem una cosa que al Govern no li costa res, perquè els diners hi són, i és que 
adoptés el compromís, que no és un compromís pressupostari, però sí que és un 
compromís polític, de convocar la urbanització de la primera fase del parc de Vallmora 
abans de la Setmana Santa del 2013, previ acord del projecte a executar. Recordem 
que és una intervenció que està paralitzada per aquest Govern municipal des de fa 
aproximadament dinou mesos. 
 
I, finalment, la darrera línia vermella, era demanar 25.000 euros per a l’actuació a la 
cruïlla de Torrent Humbert amb l’N-II per un motiu estrictament de seguretat. Doncs 
bé, el resultat d’aquesta negociació no ha pogut resultar més decebedor per al nostre 
Grup, ja que el Govern no n’ha rebutjada una, ni dues, ni tres, les ha rebutjades totes 
excepte una. Així, el rebuig significa que el Govern continua entestat en 
l’externalització de serveis i a acomiadar treballadors, malgrat que qualsevol 
externalització —només cal fer números— sempre resulta més cara que prestar el 
servei amb mitjans propis. I podríem excloure’n en tot cas aquelles actuacions que 
requereixen una forta inversió en material, però fins i tot aquí ho podria posar en dubte, 
perquè cal recordar que a les despeses de personal cal afegir-hi les despeses 
generals, el benefici industrial i l’IVA, que ja gràcies al senyor Zapatero i després al 
senyor Rajoy ara ja és, en lloc del 16, del 21%. 
 
El rebuig d’aquest Govern també significa que, una vegada més, s’oposa al fet que els 
joves i la gent gran dels habitatges protegits puguin optar a un import global de 
subvencions de 50.000 euros per fer front a les despeses de lloguer. I significa també 
que les famílies que escolaritzen les seves criatures a les escoles bressol municipals 
tampoc no podran tenir aquests 20.000 euros de subvencions. 
 
Significa posar en qüestió el funcionament de l’Escola Municipal de Música, perquè 
restringir la despesa, malgrat que se’ls ha dit que va passar dels 60.000 euros de l’any 
passat al Pressupost als 80.000 euros inicials aquest any i als 87.000 euros finals, és 
veritat, però el que no s’ha acabat de dir és que hi ha la despesa de l’any passat, que 
pràcticament s’acostava als 80.000 euros; per tant, és que el Pressupost de l’any 
passat no estava gaire ben fet.  
 
També s’ha rebutjat la partida de suport a les polítiques d’habitatge i, en el tema de les 
inversions, d’horts urbans, res, de la cruïlla al Torrent Humbert, això sí, se’ns ha 
contestat en el document que ens va enviar: “Bé, és que aquestes inversions, com que 
hi ha diners posats en inversions de manteniment, allà quedaran.” Bé, ja ho veurem si 
finalment aquestes actuacions, sobretot el tema del Torrent Humbert N-II, s’executen o 
no. I no han acceptat el compromís de convocar la urbanització del parc de Vallmora 
abans de Setmana Santa. 
 
D’altra banda, jo voldria ressaltar que, malgrat que són uns pressupostos molt socials, 
segons vostès han dit, socialíssims, per primera vegada, perquè de l’any passat no en 
tenim la xifra, potser serà per segona vegada, malgrat la tendència anterior que va 
implantar el primer Govern progressista que es va formar el 2003 d’incrementar les 
despeses destinades a solidaritat i cooperació fins que arribessin a l’1% del 
Pressupost, per primera vegada, això ha anat en tal decrement, que segons les 
mateixes dades que vostès facilitaven ara el percentatge és de 0,56%, o sigui, no 
arribem ni al 0,7%. 
 
Mentre vostès, plantegen destinar 20.000 o 30.000 euros a contractar una consultoria 
perquè elabori els plecs de neteja de carrers i de recollida d’escombraries, quan el 
Govern anterior se’n va gastar 10.000 —7.000 o 8.000 o 10.000— i va elaborar una 
bona proposta, que entenem que, amb els tècnics que té el nostre consistori, el nostre 
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Ajuntament, n’hi hauria suficient per revisar-la amb profunditat i no haver de pagar 
dues vegades per la mateixa feina. 
 
Per tant, creiem que el Govern, amb la seva actuació, ha donat suficients arguments 
per justificar el nostre vot negatiu a la seva proposta de Pressupost i voldria acabar 
amb un sarcasme, que no voldria que s’interpretés com un acte de supèrbia, però 
creiem que les votacions que s’han produït avui, que se n’han produït dues, la del 
primer punt extraordinari i la del Pressupost, ens confirmen com el Grup Municipal amb 
més representació que fa una oposició real i efectiva a les polítiques conservadores de 
l’actual Govern municipal. I, això, no és que ens congratuli, ens sap greu. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Només vull comentar al senyor Màxim que, quan comentava que el tema estava 
negociat des de feia dies, etcètera, entre l’Equip de Govern i el PSC i PP, només vull 
dir-li que ho vam decidir ahir a les deu de la nit. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Molt bé. Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, i abans de començar, m’agradaria fer-li 
un comentari. Així com l’any passat, al mes de febrer, quan vam aprovar el Pressupost 
municipal, el primer que vaig fer en la meva intervenció va ser manifestar el meu enuig 
i denunciar la forma com s’havia portat a aprovació el Pressupost municipal sense la 
informació amb el temps suficient, sense la informació amb forma i sense haver tingut 
ni una sola trobada per comentar el Pressupost del 2012, he de dir que, aquest 
exercici, les coses han anat justament al contrari: hem tingut la informació amb molt de 
temps, l’hem tinguda en format adequat i ens hem assegut no una ni dues sinó unes 
quantes vegades, no a negociar, sinó a treballar com podíem millorar la proposta que 
presentava l’Equip de Govern al Pressupost. 
 
D’aquest Pressupost, sobretot parlo ara de la proposta inicial pel que fa als ingressos, 
cal destacar-ne la no-baixada de l’ingrés de l’IBI, que, per cert, m’agradaria aclarir, 
perquè amb les intervencions que hi ha hagut fins ara algú pot entendre que l’Estat 
ens està regalant un 10% de l’IBI, quan justament era el contrari, vull dir que li hem 
deixat anar més d’un comentari que gràcies a l’Estat no! És per culpa de l’Estat que els 
ciutadans del Masnou paguen un 10% més d’IBI tant l’any passat com aquest, i això fa 
que recaptem un 10% més, però, parlant de l’IBI, nosaltres, els grups de l’oposició vam 
forçar un Ple extraordinari al mes de desembre, al mes de octubre, finals d’octubre, era 
31 d’octubre, per tal de modificar el tipus impositiu de l’IBI, i vam aconseguir, finalment, 
pactar amb l’Equip de Govern una rebaixa del 0,836 al 0,81, cosa que va suposar una 
disminució d’un 3,2% menys d’IBI que paguen els ciutadans del Masnou en aquest 
exercici. Això havia de suposar una davallada d’ingressos d’aproximadament 276.000 
euros, i la primera sorpresa ve quan veiem, al Pressupost municipal, que la partida de 
l’IBI pràcticament és exactament la mateixa que la de l’any passat. 
 
Això es deu, i això és tècnicament així, a les altes que s’han produït, no perquè hi hagi 
altes naturals, perquè aquests últims dos exercicis no hi ha hagut edificacions noves, 
sinó que suposo que és degut a les inspeccions que vam començar a realitzar l’any 
2010 i el 2011, que ara estan donant un fruit i estan consolidant aquest tipus d’ingrés. 
Aquí sí que vull manifestar-li, senyor alcalde, doncs que és un toc d’atenció que li faig 
en el sentit que, quan estàvem negociant el tipus impositiu de l’IBI, vostès devien 
saber perfectament quin era l’ingrés previst per a aquest any 2013 i, en canvi, a 
nosaltres ens donen la informació amb uns números diferents, és a dir, que d’alguna 
manera ens van estar fent trampes. Ho tenim en compte a l’hora de properes 
negociacions. 
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Hi ha també un petit augment de les plusvàlues. Això es deu a la liquidació que vam 
tenir a l’exercici passat. Hi ha un augment de l’ICO i ha que tenir en compte, ja ho ha 
dit el regidor, que és un ingrés que tenim aquest any que no era recurrent, que és un 
ingrés que ve donat per una actuació molt important que es fa a l’Illa Centre; per tant, 
hem de tenir present que aquest exercici tindrem aquest ingrés, però que en els 
exercicis següents aquest ingrés desapareixerà. 
 
Hi ha també un augment de les multes. Això es deu al traspàs que s’ha fet a la 
Diputació de Barcelona, a l’organisme de recaptació de tributs de les multes. Ja hi vam 
apostar nosaltres al seu dia a favor de traspassar aquest tribut, de la gestió de les 
multes, a la Diputació, perquè sabíem que eren molt més eficients en aquest sentit. Ja 
el primer any estem veient un augment d’aquest compte. 
 
Després, hi ha un augment molt important, de 500.000 euros aproximadament, de la 
participació dels tributs de l’Estat. A mi m’estranya molt, jo ho poso molt en qüestió. Jo 
ho entenc, i n’he parlat amb la interventora i m’ho justifica, però, a mi, aquests tributs, 
és la part que participa teòricament en l’Ajuntament, sobre els tributs que es fan als 
ciutadans, els tributs de l’Estat (IVA, IRPF, etcètera) de l’any 2011, 2012 i del 2013, 
perquè és una part dels tres anys. Cap dels anys no ha estat amb recaptació bona i, 
és més, ahir sortien les dades de l’exercici 2012, i la recaptació de l’Estat i els números 
estan en caiguda en picat; per tant, deixi’m que ho posi en qüestió i ja en parlarem 
quan arribi la liquidació si realment arriba a aquests 500.000 euros.  
 
Els que estem segurs que no estan ben pressupostats són els del Fons de Cooperació 
de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya, primer, no té el 
pressupost aprovat i, per tant, no tenim ni la partida que, teòricament, ha d’estar 
destinada a fer front a aquest pagament i, segon, la tendència fins al dia d’avui 
d’aquesta administració, especialment pel que fa als ajuntaments, és d’un impagament 
molt important. Per tant, aquesta partida, ja mirarem també les liquidacions quan arribi 
el final de la liquidació del 2013, si realment hi arribem o no hi arribem. 
 
Pel que fa a la despesa, el capítol 1 s’ha reduït en 336.000 euros, però aquesta 
reducció no és real, cal avisar-ho. Aquí el que s’ha fet és que una part s’ha traspassat 
al capítol 2. Aquesta és la part que correspon a les retribucions dels regidors, que l’han 
passada al capítol 2, i hi ha una altra part, que l’hem perduda, que són els plans 
ocupacionals. Això és una molt mala notícia, lluny de ser una gran bona notícia per al 
capítol 1. És una mala notícia, s’abaixen els plans ocupacionals, perquè deixem 
d’ingressar les subvencions que teníem per a plans ocupacionals. I, després, sí que hi 
ha una petita amortització, ja que hi ha dues jubilacions que fan que, realment, es 
rebaixi en 38.000 euros. 
 
Pel que fa al capítol 2, ha augmentat en 300.000 euros, que són bàsicament aquests 
que provenen del capítol 1. Per tant, es consolidava l’augment de les partides de 
manteniment que es van produir al Pressupost de l’any passat i, en detriment, en tot el 
que eren les partides socials. Cal destacar, molt especialment, que les partides de 
Serveis Socials i les de Promoció Econòmica no augmentaven la proposta inicial, quan 
tots sabem que les necessitats en aquests aspectes, en l’exercici 2013, augmentaran 
considerablement. 
 
També cal destacar la manca de partida suficient en els àmbits de Salut Pública, 
Igualtat, Ensenyament, Joventut, Participació Ciutadana, Civisme, Immigració, 
Paisatge i totes aquelles bàsicament destinades a les persones. 
 
Pel que fa al capítol 4, seguim rebaixant les aportacions en forma de subvencions a les 
entitats; per tant, és una mala notícia. I pel que fa als capítols 3 i 9, hi ha les 
amortitzacions d’interessos. Amb interessos disminueix la partida considerablement, 
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220.000 euros. Jo recordo perfectament que al febrer de l’any passat ja vaig 
manifestar que era excessivament prudent el que s’havia posat a la partida 
d’interessos preveient que hi havia un augment del tipus d’interès. Això no s’ha 
produït. Aquest any hem pogut estalviar i suposo que, aquest exercici 2013, doncs ja 
la partida s’ha adequat a la realitat actual. 
 
Pel que fa a amortitzacions, amortitzem pràcticament el mateix que l’any passat, els 2 
milions d’euros, són uns 70.000 euros menys que l’any passat, i aquí sí que jo, al 
senyor alcalde, li voldria llançar —que ja d’alguna manera algú altre s’ha manifestat en 
aquest sentit—, és a dir, home, una part d’aquesta liquidació positiva que tindrem de 
l’exercici 2012, el que teòricament acabarem, perquè és la proposta del Pressupost del 
2013, també amb liquidacions positives, jo el que demanaria és que en parlem, 
intentem negociar per veure si ens posem d’acord a poder liquidar i amortitzar aquest 
crèdit. És el pitjor crèdit que tenim, perquè és el més car, és d’1.400.000 euros, 
referent a les factures que ens van atorgar, que, d’una banda, és el més car, i de 
l’altra, és el que hipoteca la nostra autonomia municipal, amb el Pla d’ajust. Per tant, 
seria important, doncs, destinar part d’aquests superàvits a anar liquidant al més 
ràpidament possible aquest crèdit. 
 
Pel que fa al capítol 7, aquí cal destacar la partida— m’estranya que no hagi sortit en 
el debat d’avui— dels 485.000 euros que haurem d’aprovisionar per a Inmocaispa pel 
tema de la indemnització de Kangeiso, cosa que condiciona, i molt, també el 
Pressupost d’aquest any. 
 
En resum, la proposta inicial no era una proposta imaginativa, no buscava fer front a 
les necessitats reals dels nostres ciutadans i especialment d’aquelles persones que 
més ho necessiten. 
 
Bé, fruit d’aquestes hores de treball que hem tingut amb l’Equip de Govern, fruit de les 
esmenes que nosaltres hi vam presentar, hem pogut arribar a un acord, a una 
proposta, a una esmena transaccional, que fa referència a una sèrie de partides. 
Nosaltres em sembla que presentàvem un total de 432.000 euros d’esmenes, amb un 
total de quaranta-sis partides i de disset esmenes, i ens han estat acceptades tretze 
esmenes, amb divuit partides econòmiques per un valor de 260.000 euros i de més 
despesa, i 80.000 euros menys de despeses en altres partides que demanàvem, però 
això no és el més important. El més important són les línies vermelles que aquí s’han 
comentat. En el nostre cas, les línies vermelles les teníem marcades molt clarament 
amb els 100.000 euros del Pla d’acció social. Nosaltres teníem claríssim que aquesta 
era innegociable, i també els 60.000 euros que pràcticament canvien de dalt a baix les 
partides de Promoció Econòmica; el manteniment d’edificis municipals referent a les 
escoles públiques, de 21.000 euros, i mantenir, encara que aquestes eren molt petites, 
el tema de l’N-II i de les pantalles. També és important per nosaltres mantenir les 
partides del Festival Ple de Riure, els convenis educatius dels centres educatius. 
  
I, finalment, únicament vull dir que jo no entraré en la guerra de qui és el pare i qui és 
la mare, de paternitats. A mi, el que em fa estar satisfet és haver pogut incidir en 
aquest Pressupost i haver-lo pogut millorar. Tindrem un pressupost millor ara que el 
que teníem previst fa dues hores; per tant, a partir d’aquí, un es pot posar les 
paternitats que vulgui. Nosaltres demanàvem un llistat de coses. Sobre aquest llistat, 
doncs n’hi ha una d’important. Està reflectida en el pressupost final i, per tant, aquí el 
que ens hem de..., no felicitar, vull dir, hem de veure que aquesta és una forma de 
treballar que espero que es prolongui en el temps, sobretot en les coses importants, i, 
si realment hi ha voluntat, des del PSC també li demostrem, senyor alcalde... Vostè va 
estar quatre anys d’oposició mentre jo era regidor de Finances i estàvem nosaltres en 
minoria. No vam aconseguir mai que fes una abstenció ni un vot positiu a cap dels 
quatre pressupostos. Nosaltres ja hem demostrat que, en aquest cas, no som sectaris 



50 
 

i, per tant, a la primera que hi ha hagut una voluntat ferma de fer-ho ens hi hem sumat. 
Per tant, a partir d’ara, li hem ensenyat un camí que pot seguir, com no estem tancats 
a seguir el camí que ha indicat el company del GIM, és una altra forma. Nosaltres el 
que volem és millorar, millorar les propostes, sigui d’una manera o d’una altra. Estem 
oberts a pactar amb qui vulgui millorar en la mateixa via que volem millorar nosaltres, 
això sí. Motes gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Sí. Bona nit a tothom. Jo volia començar la meva intervenció, com no podia ser d’una 
altra manera, agraint les abstencions tant del PSC com del PP, que han permès tirar 
endavant el present Pressupost, i no només agraint aquestes abstencions, sinó agraint 
la seva predisposició a tirar endavant aquest Pressupost. És d’agrair l’esforç. Jo crec 
que nosaltres, des de l’Equip de Govern, s’ha fet un gran esforç, i això queda reflectit 
en les nombroses reunions a les quals el senyor Artur Gual ha fet referència, però 
també és d’agrair la seva predisposició d’arribar als acords, perquè és evident que, 
dues parts, si arriben a un acord, es perquè hi ha aquesta predisposició, si no, per molt 
que es parli, no és possible arribar a cap tipus d’acord. 
 
Vull agrair també les esmenes que han estat presentades tant pel GIM com per ICV-
EUiA, alguna de les quals ha estat acceptada per l’Equip de Govern, que ha ajudat a 
millorar el Pressupost inicialment presentat i, en tot cas, lamento que aquestes 
esmenes que han estat acceptades no hagin estat suficients per aconseguir, també, 
canviar el seu sentit de vot. 
 
En línies generals, el Pressupost que avui s’aprova incideix en els tres grans objectius 
que el grup de CiU i l’Equip de Govern s’havia fixat per al present mandat, que són el 
reforç de les polítiques socials, que ja ha explicat anteriorment el portaveu d’ERC-AM; 
el foment de la promoció econòmica, que es veu reflectit en aquest Pressupost més 
que duplicant les quanties que estan destinades estrictament a la promoció 
econòmica, el foment de l’emprenedoria, els nous projectes, etcètera. I un tercer eix és 
l’aposta per mantenir la unitat de Manteniment, que es veu reflectida en un esforç per 
mantenir la línia de continuïtat a l’impuls que ja es va donar a aquesta àrea en el 
Pressupost de l’any passat. 
 
Aquest impuls també es veu reflectit en les noves inversions proposades que, més que 
presentant noves construccions, el que fan és apostar per fer inversions en béns ja 
existents, incidint en el camp de la millora del manteniment dels edificis municipals, 
edificis escolars, conservació i millora també de l’espai públic i de les infraestructures. 
Res més. 
 
En tot cas, vull incidir de nou en l’agraïment d’aquests vots que han permès tirar 
endavant aquest Pressupost. Gràcies. 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
Per respondre una mica a totes les intervencions dels grups municipals. Seré ràpid, 
però no m’agradaria deixar de fer alguns comentaris. 
 
A veure, per a tots els grups, els punts de trobada són asimètrics i, per tant, una 
vegada és més fàcil consensuar amb uns i una altra vegada amb uns altres, ja que és 
molt difícil arribar a un acord transversal amb igualtat de condicions. 
 
En relació amb el GIM, hem incorporat cinc de les seves esmenes. Part de la seva 
proposta queda incorporada i, encara que no hi hagi donat suport, vull agrair-li la 
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predisposició tots aquests dies que hem estat parlant. En una altra ocasió, 
segurament, podrem arribar a un acord.  
 
Aquestes propostes d’esmenes transaccionals, per intentar donar cabuda a tots, en 
aquest cas, doncs bé, ha quedat diguem més esbiaixada cap al PP i cap al PSC, però 
almenys ho hem intentat. I vull agrair-li, doncs, la seva predisposició durant tots 
aquests dies. 
 
Al PP, vull agrair-li l’esforç que ha fet per consensuar la seva proposta inicial, que jo 
diria que puc dir amb tota claredat que era molt radical i que ha fet un esforç per 
renunciar a molt i per arribar a un consens en benefici del poble i del funcionament de 
la corporació. 
 
Voldria dir una cosa, només un matís. Quan ha parlat de l’auditoria, no hem fet fer una 
auditoria, auditar l’Ajuntament i els seus comptes, sinó que vam encarregar un informe 
d’auditoria operativa o de gestió vull dir, que és una cosa diferent, auditar els comptes 
és una cosa molt més seriosa diguem, en termes comptables, i una auditoria operativa 
o de gestió el que fa és una anàlisi del funcionament, que potser fins i tot és més 
enriquidor, eh, però que no té la dimensió del que vostè ha esmentat amb el nom que 
vostè donava, un nom que potser podia donar origen a confusió. 
 
En relació amb ICV, tot i que hem recollit algunes de les seves propostes, segurament 
no han estat suficients, i per això no hem pogut donar-hi suport. Res a dir. Aquesta 
asimetria, doncs, marca més facilitats cap a un cantó que cap a un altre. Vostès van 
marcar unes línies vermelles al principi que eren molt difícils de trobar i, per això, no hi 
ha hagut més reunions, perquè no anàvem per aquest cantó. És absolutament 
respectable i ho respectem, però no ens ha facilitat fer més aproximacions ni, per tant, 
fer més reunions. Valorem part de la seva proposta i hi ha vuit esmenes que d’alguna 
manera queden incorporades; per tant, jo, permeti’m que en faci una valoració dient 
que valorem la part positiva més que la negativa. Però les línies vermelles del capítol 1 
anaven totalment en la línia oposada del que plantejàvem i, per tant, doncs, no podíem 
avançar. 
 
Li faré un matís en el tema de l’externalització de què ha parlat. Estic totalment d’acord 
amb els números de la manera que els ha plantejat, és a dir, afegir un cost a un preu 
de partida, hi ha el benefici, hi ha la gestió, hi ha l’IVA i, per tant, direm que un 
sobrecost, però no és el... I d’això en sóc perfectament conscient, però no és el que 
ens ha portat la situació aquí. La Llei d’estabilitat pressupostària posa moltes 
limitacions quant a contractació a l’Administració pública i és el motiu que també ens 
ha empès a anar per aquí. 
 
A final d’any, per posar un exemple, la meitat de personal de neteja d’edificis estava de 
baixa. Això provoca un desgavell notable en el servei i un perjudici en la col·lectivitat i 
no tens marge de maniobra, i es va haver de suspendre la neteja en alguns edificis, 
inclòs aquest. 
 
L’externalització, almenys aquests inconvenients no els té, eh. Els inconvenients que 
patim com a administració, és que no tenim marge o possibilitat de contractació, de fer, 
de buscar suplències, contractes de substitucions o relleus. Una empresa privada no 
té aquestes limitacions i, per tant, un servei externalitzat ens permet garantir que el 
servei, als edificis o allà on s’externalitzi, pugui tenir una cobertura, ja que des de fa 
mesos tenim problemes, i per això hem avançat cap aquí. 
 
Des que vam tancar la proposta de Pressupost fins avui, sí que s’han produït alguns 
números i també hi ha un primer informe de la interventora i un segon, i, per tant, amb 
aquest tema que ha plantejat d’aquest diferencial o dels 800.000 euros, sàpiga que el 
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segon informe de la interventora ja donava un marge i aquest marge, amb aquesta 
proposta que hem aprovat avui d’increment de despeses, estem dins de la banda i, per 
tant, és assumible. 
 
Finalment, vull agrair sincerament la voluntat de diàleg del PSC i que hi hagi donat 
suport explícit amb l’abstenció, cosa que ens ha permès aprovar els pressupostos. 
Sincerament, crec que hem recollit potser més punts amb vostès que amb altres 
grups. Han estat tals al final aquestes propostes encreuades, que ha sortit diguem més 
favorable potser amb vostès, hem pogut consensuar més punts i, per tant, doncs, els 
agraeixo sincerament aquest suport. 
 
Només vull matisar una cosa, que no sé si l’he entesa bé. Si ho he entès malament, 
doncs no cal que em digui res, però quan ha parlat del tema del rènting, de seguretat 
hi ha dos vehicles en el Pressupost, que van per sistema de rènting, dos vehicles de 
quatre rodes, però, en canvi, n’hi ha tres de dues rodes, de motocicletes, que no 
poden entrar en el sistema de rènting perquè no els admeten i, per tant, aquests estan 
a inversió. 
 
Efectivament, estic d’acord amb vostè, i li constato els ingressos per l’IBI. Aquests 
ingressos addicionals que han permès compensar amb escreix aquesta rebaixa del 
3,2% del tipus, i són conseqüència d’aquestes inspeccions que va iniciar vostè el 2010 
i que es continuen fent. I li reitero una cosa, aquests ingressos van aflorant i, per tant, li 
asseguro que jo no he fet cap ensarronada ni cap joc malabar amb el tema dels 
números de l’IBI, és a dir, quan vam parlar del tema de les ordenances fiscals els 
números que teníem en aquell moment eren els que Rendes tenia, el problema és 
que, des del mes d’octubre fins ara, s’han produït uns ingressos addicionals i, per tant, 
han aflorat en el Pressupost en relació amb els números que teníem d’ordenances 
fiscals, han aflorat aquests diners de més. 
 
Estic totalment d’acord amb el que ha dit. En relació amb els ingressos de la PIE, 
penso com vostè i amb els de Fons de Cooperació Local, també, en dos sentits 
oposats, no, però ens donen aquests números i són els que hem de posar en el 
Pressupost. 
 
I, també, d’acord amb el plantejament que ha fet en això, és a dir, la idea és que 
puguem finançar aquestes inversions, però també que puguem amortitzar part d’algun 
crèdit i, evidentment el primer crèdit que s’ha d’amortitzar és el més car, que és el 
crèdit ICO; per tant, estem en aquesta línia i, si ho vol, en podem parlar més 
detalladament en un altre moment. 
 
Bé, en tot cas, reitero l’agraïment a tothom, als que han contribuït i han facilitat 
l’aprovació d’aquest Pressupost, però també als que hi han votat en contra. Hem 
recollit part de les seves esmenes i crec que això és positiu, i, bé, tenim un pressupost 
amb el qual podem reforçar temes de promoció econòmica i d’inserció laboral, podem 
augmentar partides de serveis socials que ens permetran reforçar aquests àmbits i 
agraïm, doncs, a tothom això. I em sembla que ja ho he dit tot. Moltes gràcies a 
tothom. 
 
El Sr. Francesc Xavier Serra 
 
Sí. Perquè consti la nostra disconformitat com a grup municipal al fet que avui hem 
sentit tres membres de l’Equip de Govern per defensar una proposta que ha presentat 
el mateix Equip de Govern. Nosaltres no estem conformes amb això, perquè no hi ha 
cap diferència entre la proposta presentada avui respecte de qualsevol altra proposta 
que es presenti a qualsevol altre Ple, de manera que ens podem trobar que en tots els 
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plens i en totes les propostes tinguem tres persones a l’Equip de Govern participant en 
el debat, cosa que creiem que està lluny de l’esperit i de la fórmula del ROM. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
A mi m’agradaria fer constar a l’acta que el ROM no ho prohibeix i m’agradaria també 
fer constar en acta que mentre vostè governava es va produir durant dos anys seguits 
i, per tant, doncs no crec que... A més a més, és un debat enriquidor i ja està bé que 
tots els grups municipals s’expressin. 
 
Jo, ara, en concloure el Ple, volia agrair, independentment del vot de tots els 
components de cada Grup Municipal, el treball que han fet. Em consta que 
absolutament en tots els grups municipals el treball ha estat dur, ha estat continuat i, 
per tant, vull agrair-los la feina i les seves aportacions, algunes recollides i d’altres no. 
Hem aprovat un pressupost; ara el que cal és tirar-lo endavant. És un compromís de 
l’Equip de Govern de treballar, en primer lloc, amb els grups que d’alguna manera hi 
han donat suport, però no tancar aquest compromís absolutament a ningú d’aquesta 
corporació. Els propers mesos tindrem coses importants per plantejar de cara al futur, 
temes estratègics, i, per tant, estem oberts a posar-los al damunt de la taula, com no 
podia ser d’una altra manera, per consensuar-los i tirar-los endavant. 
 
És època de gran concertació, no solament perquè uns números siguin d’una manera 
o d’una altra, sinó perquè la nostra societat ens ho exigeix, i jo crec que hem de donar 
resposta a la demanda que la nostra societat espera: que la classe política siguem 
capaços de tirar endavant com més projectes millor, solidàriament i de manera 
compartida. Moltes gràcies a tothom. 
 
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 23.35 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. 
 
 


