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 Núm. PLE2013/10 
 
Acta del Ple extraordinari de l'Ajuntament del Masn ou del 12 de setembre de 
2013 
 
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 12 de setembre de 2013, es reuneixen, a la 
sala de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió 
extraordinària plenària, sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i 
Rosés, amb l'assistència dels tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i 
Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. 
Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i 
Claramunt.  
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i 
Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i 
Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. 
Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez 
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, 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 s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia 
tramès juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Abans de donar compte de les persones assistents a la sessió, senyora secretària, 
m’agradaria explicar, per als assistents també, que ens hem vist en l’obligació de 
convocar un Ple extraordinari, és a dir, el caràcter d’aquest Ple és extraordinari i no és 
urgent perquè —després ho explicarà el regidor d’Hisenda— a finals del mes de juliol 
va tenir entrada al nostre registre una carta del Consell Català de l’Esport amb el nou 
conveni que avui us proposem aprovar i, a més a més, perquè el Consell Català de 
l’Esport gestionés l’anualitat corresponent al 2013 era necessari que aquest conveni 
estigués aprovat abans del 16 de setembre. 
 
És per això que ens hem vist en l’obligació de convocar aquest Ple, que és 
extraordinari i que, per tant, no teníem previst, i en aquest moment us agraeixo a tots 
plegats —hi ha a alguna persona que falta, perquè no estava previst— la vostra 
assistència. Per tant, d’entrada, gràcies a tothom. 
 
1. 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. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. 
Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez 
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, i la Sra. Judit Rolán i 
Romero. 
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S’excusen per la seva absència el Sr. Ernest Suñé i Nicolás i el Sr. Francisco Avilés i 
Salazar. 
 
2. Modificació del conveni a subscriure amb el Cons ell Català de l’Esport per al 

finançament de la construcció del pavelló de patina tge: 
 

a. Aprovació del conveni pel qual es fixen les nove s condicions del 
finançament de l’actuació del pavelló de patinatge.   

b. Aprovació de les modificacions pressupostàries 1 0/2013 (baixa per 
anul·lació) i 11/2013 (suplement de crèdit). 

c. Aprovació del pla economicofinancer que ha de re gir fins al 31/12/2014.  
d. Aprovació del finançament. 

 
El Sr. Llorenç Birba  
 
En primer lloc, faré una explicació prèvia a la lectura dels diferents punts de l’ordre del 
dia perquè, encara que siguin punts diferents, estan tots entrellaçats de tal manera 
que, perquè tiri endavant el conveni, s’han d’aprovar tots. 
 
Fem aquest Ple extraordinari per intentar tirar endavant el projecte del nou pavelló de 
patinatge. Avui ens cal aprovar una sèrie de tràmits que són condició sine qua non per 
fer-ho possible. 
 
Per què un Ple extraordinari i no ho tramitem en un Ple ordinari? El conveni es va 
rebre la darrera setmana de juliol, després del darrer Ple, que va ser el dia 18, i el Ple 
ordinari del setembre no és fins al dia 26. Tenim com a data límit lliurar el conveni al 
Consell Català de l’Esport, si l’aprova avui el consistori, abans del dia 16 de setembre. 
Altrament, aquest projecte quedaria en via morta. 
 
Com deia, a finals de juliol vam rebre un nou conveni i les noves condicions de 
finançament. Cal recordar que aquest projecte no és nou, es va iniciar en el mandat 
anterior, l’any 2010. Al Ple del 18 de novembre es va aprovar el projecte d’un PAV-3, 
la dimensió, sol·licitar una subvenció al Consell Català de l’Esport i el sistema de 
finançament via Institut Català de Finances, un projecte amb una mica més 
d’envergadura i pressupost que el que ara posem damunt de la taula. 
 
Al Ple 14 d’abril del 2011 es va aprovar, per unanimitat, el projecte amb les 
modificacions efectuades o proposades pel Consell Català de l’Esport. 
 
D’altra banda, al juliol de l’any passat, ja en aquest mandat, també vam aprovar un 
conveni amb un projecte una mica més ajustat, però amb unes condicions de 
finançament que avui s’ha demostrat que no eren viables. 
 
Avui es porta a aprovació un conveni que planteja la construcció d’un pavelló de 
patinatge, una mica redimensionat a la baixa, tant des del punt de vista constructiu 
com pressupostari. En diuen un PAV-2 plus i les modificacions que hem hagut de fer 
han estat per adaptar-nos al conjunt de circumstàncies derivades de la crisi general, la 
crisi econòmica, que inclou també la situació financera de les administracions 
públiques i del sistema creditici. 
 
Aquesta instal·lació estarà integrada al poliesportiu actual. Es faran les modificacions 
necessàries per mantenir un únic accés, per no incrementar la despesa de personal. 
Això implica desplaçar l’accés actual al bar i l’estació transformadora. El pressupost 
inclou tant la nova instal·lació, situada al costat de la piscina, com aquestes obres 
complementàries i un aparcament. 
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Per a una segona fase quedaria, en un altre mandat potser, i aprofitant els espais 
intersticials, fer una zona d’aigües i un gimnàs.  
 
El que posem damunt de la taula en aquest Ple és un tot, però per qüestions de 
procediment es desglossa en quatre punts: 
 
El primer és l’aprovació del conveni amb el Consell Català de l’Esport. Aquest conveni 
permetrà que rebem una subvenció d’uns 2,3 milions d’euros repartits en quinze 
anualitats els propers quinze anys. 
 
En un segon punt fem una modificació del pressupost 2013. Una part del projecte 
inicial es finançava amb la venda de pisos del Mercat Vell, uns 857.000 euros. Per no 
entorpir ni condicionar l’execució de l’obra, ens desvinculem d’aquest finançament i 
recorrem a un finançament via Diputació de Barcelona. 
 
En un tercer punt tenim l’aprovació de dos préstecs amb entitats financeres: dos 
crèdits de 800.000 euros i 500.000 euros, amb el BBVA i la Caixa, respectivament. 
 
I un quart punt és l’aprovació i l’acceptació del pla de crèdit local de la Diputació de 
Barcelona per 1.217.000 euros, una part dels quals, 717.000 euros, també contribuiran 
al finançament del projecte. 
 
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent: 
 
“Vist que el Consell Català de l’Esport ha proposat una modificació del conveni signat 
en data 18 de maig de 2012, en què es modifica l’opció de finançament. 
 
Vist que l’Ajuntament del Masnou disposa de les ofertes bancàries suficients per al 
finançament del projecte que, pel que fa a la subvenció del Consell Català de l’Esport, 
operarien com a crèdit pont fins a la recepció dels fons provinents d’aquest organisme. 
  
Vist que una part d’aquesta actuació preveia el finançament amb la venda dels pisos 
del Mercat Vell, la qual no s’ha realitzat i, per tant, cal tramitar un expedient de 
modificació pressupostària per baixa d’aquest finançament i un de suplement de crèdit, 
per tal de tenir cobert, pressupostàriament, tot el finançament de l’operació. 
  
Atès que l’article 21 de la LO 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera preveu que, en cas d’incompliment de la regla de la despesa, fet que es 
produeix amb la modificació que es proposa, cal formular un pla economicofinancer 
que permeti en un any el compliment de la regla esmentada. 
 
Atès que l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix la possibilitat de dur 
a terme expedients de modificació  per suplement de crèdit, i l’article 49 i següents del 
RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de pressupostos preveu 
els expedients de modificació de pressupost mitjançant baixes per anul·lació. 
 
Vist que els articles 52.2 f) i 114.1del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableixen 
que l’aprovació de les modificacions del pressupost és competència del Ple de 
l’Ajuntament per majoria simple. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
acords següents: 
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Primer . Aprovar el conveni modificat a subscriure amb el Consell Català de l’Esport, 
que preveu una subvenció màxima de 2.306.440,43 euros, entre els exercicis 2013 i 
2027, per a la construcció del pavelló de patinatge. 
 
Segon.  Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2013 de Baixa per 
anul·lació número 10/2013, la qual, per capítols, és la següent: 
 
 BAIXA PER ANUL·LACIÓ  NÚM. 10/2012  
INGRESSOS 
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS -857.289,20 € 
 
DESPESES 
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS -857.289,20 € 
   
Tercer . Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2013 per suplement de 
crèdit número 11/2013, la qual per capítols és la següent: 
 
 SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. 11/2013  
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 717.000,00  
 
Les despeses anteriors es financen a partir de la font de finançament següent: 
 
CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 717.000,00 
   
Quart.  Aprovar el pla economicofinancer 2013-2014 incorporat a l’expedient, i 
comunicar-lo a la Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia 
i coneixement. 
 
Cinquè . Exposar els acords de les modificacions  anteriors pel termini de quinze dies a 
la Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers 
d'anuncis de la corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels 
interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals." 
 
Sisè . Facultar l’alcalde per tal que pugui signar els documents públics i privats 
corresponents que siguin necessaris per tal de dur a terme els acords anteriors 
aprovats.”  
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERC-AM 
i PSC-PM) i 6 vots en contra (ICV-EUiA, PP i la regidora no adscrita). S’aprova per 
majoria absoluta. 
 
El senyor Pere Parés proposa que es faci un debat conjunt de les diferents propostes, 
tenint en compte la relació que tenen. 
 
Els regidors i regidores es manifesten conformes. 
 
3. Aprovació de l’expedient de contractació d’opera cions de crèdit per un total 

de 1.300.000 euros per al finançament de l’actuació  “Ampliació poliesportiu” 
 
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent: 
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“Vist que el Consell Català de l’Esport va comunicar la impossibilitat de finançar el 
conveni regulador de la subvenció per a l’actuació del pavelló de patinatge a través de 
l’Institut Català de Finances, tal com s’havia aprovat en la sessió plenària d’aquesta 
corporació de 31 de juliol de 2012. 
 
Atès que s’ha demanat a les entitats financeres amb oficina al municipi que 
presentessin ofertes per al finançament d’aquesta actuació per un import de fins a 
1.300.000 euros. 
 
Vist que han presentat ofertes tres entitats financeres, amb les condicions que consten 
a l’expedient. 
 
Vistos els articles 52 i 53 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, 
 
Atès que la disposició final 31a. de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de PGE per al 
2013, estableix que els ens locals que liquidin l’exercici immediatament anterior amb 
estalvi net positiu podran concertar noves operacions de crèdit quan el volum total del 
capital viu no excedeixi el 75% dels ingressos corrents liquidats. 
  
Vist que l’article 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local preveu que és competència del Ple l’aprovació d’operacions financeres o de 
crèdit quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris, amb el vot favorable de 
la majoria absoluta. 
 
Vist l’informe proposta del tresorer per a l’adjudicació de l’operació. 
 
Vist l’informe favorable d’Intervenció previst a l’article 52.2 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer . Aprovar la formalització d’un préstec amb l’entitat financera Banc Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA, amb les condicions i característiques següents: 
  

IMPORT 800.000,00 € (Vuit-cents mil euros) 
TIPUS D’INTERÈS  Euríbor 3 M + 5,50%, amb liquidacions trimestrals. 

Revisió trimestral 
TERMINI 10 anys (1 de carència i disposició i 9 d’amortització) 
COMISSIÓ 
D’OBERTURA 

1,00% 

 
Segon . Aprovar la formalització d’un préstec  amb l’entitat financera Caixabank, SA, 
amb les condicions i característiques següents: 
  

IMPORT 500.000,00 € (cinc-cents mil euros) 
TIPUS D’INTERÈS  Euríbor 12 M  + 5,50%, amb liquidacions trimestrals 
TERMINI 10 anys (1 de carència i disposició i 9 d’amortització) 
COMISSIÓ 
D’OBERTURA 

0,50% 

COMISSIÓ D’ESTUDI 0,50% 
COMISSIÓ 
AMORTITZACIÓ  O 
ANTICIPADA 

1,00% 
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Tercer . Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la seva 
formalització.”  
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERC-AM 
i PSC-PM) i 6 vots en contra (ICV-EUiA, PP i la regidora no adscrita). S’aprova per 
majoria absoluta. 
 
4. Expedient d’aprovació d’adhesió al programa de c rèdit local de la Diputació 

de Barcelona, amb la contractació d’una operació de  crèdit per un import 
màxim de 1.217.000 euros 

 
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent: 
 
“Vist que el Pressupost inicial del 2013 preveu, al capítol 9 d’ingressos, una operació 
de crèdit per import de 500.000 euros per al finançament de les inversions previstes en 
aquest pressupost. 
 
Vista la modificació de pressupost 2013 aprovada inicialment en aquesta sessió, per al 
finançament de l’actuació d’ampliació del Complex Esportiu, que preveu una baixa del 
capítol 6 d’ingressos i un increment del capítol 9 d’ingressos per al finançament 
d’aquesta obra, mitjançant suplement de crèdit. 
 
Vist el Programa de Crèdit Local (PCL) revisat i aprovat pel Ple de la Diputació de 
Barcelona el 22 de desembre de 2011. 
 
Atès que l’entitat financera guanyadora del PCL ha estat el Banc de Sabadell. 
 
Atès que dins el PCL a l’Ajuntament li correspon, per nombre d’habitants, un import 
màxim de 1.217.000 euros, amb una subvenció per subsidiar el tipus d’interès. 
 
Vista la necessitat de procedir al finançament de les inversions previstes en el 
pressupost inicial, i a l’actuació d’ampliació del Complex Esportiu. 
 
Vistos els articles 52 i 53 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, 
 
Atès que la disposició final 31a. de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de PGE per al 
2013, estableix que els ens locals que liquidin l’exercici immediatament anterior amb 
estalvi net positiu podran concertar noves operacions de crèdit quan el volum total del 
capital viu no excedeixi el 75% dels ingressos corrents liquidats. 
  
Vist que l’article 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local preveu que és competència del Ple l’aprovació d’operacions financeres o de 
crèdit quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris, amb el vot favorable de 
la majoria absoluta. 
 
Vist l’informe favorable d’Intervenció previst a l’article 52.2 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer . Aprovar la minuta de préstec tipus amb l’entitat Banc de Sabadell incorporada 
a l’expedient, amb les condicions següents: 
 

- Import: Fins a 1.217.000,00 € (un milió dos-cents disset mil euros) 
- Tipus d’interès: EURIBOR a 3 mesos + 3,75%. Revisió trimestral 



7 
 

- Termini màxim, incloent la carència: 10 anys 
- Termini de carència: màxim 1 any. 
- Sense comissions 

 
Segon . Aprovar el conveni tipus amb la Diputació de Barcelona que regula les 
condicions de la subvenció.  
  
Tercer . Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la 
formalització dels documents aprovats. 
 
Quart . Condicionar els presents acords a l’aprovació definitiva de la modificació 
pressupostària 11/2013, per suplement de crèdit.”  
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERC-AM 
i PSC-PM) i 6 vots en contra (ICV-EUiA, PP i la regidora no adscrita). S’aprova per 
majoria absoluta. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Ara sí. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Avui, com fa poc menys d’un any, ens 
asseiem en un nou Ple extraordinari per parlar del nou pavelló, pavelló més conegut 
com el del patinatge perquè el necessiten les patinadores, perquè les condicions en 
què entrenen només haurien de ser provisionals i ja fa massa temps que s’allarguen. 
Però no podem oblidar que també serà el nou pavelló d’altres entitats esportives i en 
conjunt dels 22.000 i escaig masnovins i masnovines, el de tots. 
 
En un any hi ha molt de temps per donar voltes a les coses. En un any podem canviar 
moltes circumstàncies i, sense anar més lluny, el Consell Català de l’Esport i l’Institut 
Català de Finances han canviat les regles de joc i les han canviades perquè se suposa 
que la situació financera és tan adversa que ara no poden complir allò que ens van fer 
aprovar a corre-cuita, i amb tot, no puc deixar de tenir dubtes respecte a aquesta 
operació. 
 
Segurament els meus companys aprofundiran més en temes tècnics, com si el nou 
pavelló serà un PAV-2, un PAV-3 o un PAV-2 ampliat; si els crèdits que subscrivim 
tenen prou garanties per a l’Ajuntament; si financerament podem suportar-los; si hem 
d’aprovar la baixa per anul·lació d’allò que havíem aprovat i ara aprovar un suplement 
de crèdit, etcètera. 
 
Però quan ells ens plantegen aquests aspectes, jo em plantejo els dubtes següents: el 
Masnou necessita un pavelló, però en tres dècades no hi ha hagut algun moment 
econòmic millor per poder portar a terme aquesta obra? Si el Consell Català de 
l’Esport, ara, avui, el 2013, és capaç de donar-nos una suculenta subvenció que 
preveu una dotació màxima de 2.306.440 euros, com ha dit el regidor, entre els anys 
2013 i 2027, per a la construcció del pavelló, malgrat que les administracions 
públiques estan, en paraules del nostre regidor d’Economia i Hisenda, en situació de 
fallida tècnica, no serem capaços de lluitar perquè ens tornin a concedir la mateixa 
subvenció o una de millor quan la situació millori? 
 
Se suposa que el finançament que avui hem d’aprovar és bo per a nosaltres i si 
repasso em surt: un crèdit amb el BBVA de 800.000 euros, un crèdit amb Caixa Bank 
de 500.000 euros i un pla de crèdit local de la Diputació de 700.000 euros. De moment 
ho veig tot molt complicat. Però no s’acaba aquí. També esperem una subvenció per a 
l’any vinent que ens permeti acabar de fer front a la despesa que generarà el nou 
pavelló d’aproximadament 250.000 euros, crec recordar que eren 246.000 exactament, 
subvenció que encara no tenim garantida, és clar. I em pregunto: quina seguretat hem 
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de tenir respecte a aquestes subvencions si encara no hem cobrat aquelles que tenim 
compromeses, signades i vençudes? 
 
Com deia, tot plegat ho veig molt complicat. Vivim una època de retallades, s’apropa el 
debat de les ordenances fiscals o s’hauria d’apropar el del pressupost 2014 i penso: no 
deu ser el moment de pensar en petit? De pensar en els nostres vilatans i vilatanes 
més afectats per la situació econòmica, amb situacions molt precàries, amb les 
necessitats bàsiques cobertes in extremis, i assegurar-los serveis i ajudes que els 
permetin viure amb qualitat, que els permetin mantenir les prioritats bàsiques sense 
haver de patir dia rere dia, i no pas pensar en grans obres? No ens estem equivocant i 
endeutant el nostre poble per sobre de les seves possibilitats i les dels seus vilatans? 
No estem corrent massa per fer-nos una foto bonica que comportarà una factura 
d’amortització molt llarga? 
 
Entenc aquells que volen i necessiten el pavelló, però per mi és molt difícil explicar als 
vilatans que ens endeutem una miqueta més en aquesta època quan hem retallat, 
quan hem posat quotes, quan els serveis bàsics estan patint tant. Malgrat que ens 
donin una subvenció de tant en tant, l’opció més encertada potser és dir: no, més 
endavant. 
 
En aquests moments és quan surt de mi la part econòmicament més conservadora i és 
per això que avui no puc donar suport a la proposta que presenta el Govern. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, al Partit Popular, l’any passat, quan es 
va votar aquesta proposta, li va generar una sèrie de dubtes i vam ser l’únic partit que 
ens vam abstenir al seu moment en la votació, i vam explicar el perquè. Tinc un recull 
aquí del que vaig explicar l’any passat. No ho reproduiré perquè, bàsicament, coses 
que vaig dir fa un any i uns dos mesos les tornaria a repetir amb certes correccions. 
 
L’any passat, el 31 de juliol, en un ple extraordinari i urgent, es va aprovar la 
subvenció, l’acceptació de la subvenció, un pla de sanejament 2012-2015, la 
formalització d’un préstec i la modificació pressupostària corresponent. El que s’ha 
d’explicar a la gent és que el préstec que al seu moment es va acceptar i que ens va 
generar aquesta sèrie de dubtes era un préstec d’1.300.000 euros amb un interès 
previst d’1.096.000 euros, és a dir, un total de deute de 2.396.000 euros, teòricament i 
de paraula, que rebrien com a subvenció durant una sèrie d’anys del Consell Català 
d’Esports. 
 
Aquest préstec, en la seva concepció i des del meu punt de vista, és immoral. Per què 
és immoral? Perquè no podem demanar una subvenció al futur sobre un capital més 
els seus interessos, és a dir, de tota la inversió que havien de fer en préstecs, el 54% 
era capital i el 46% era pagament d’interessos. Jo això ho trobo inacceptable. Una 
subvenció ha de ser finalista, no a futur i en deute, perquè aquest 1.096.000 euros, 
que al seu dia es va aprovar, és 1.096.000 euros d’interessos que s’estan 
comprometent per part de la Generalitat en el futur i que sortirà de les butxaques de 
tots els catalans i dels masnovins, i era un concepte per nosaltres totalment equivocat. 
 
Aquest any s’ha agreujat encara més la cosa amb el plantejament que ens fan ara, 
molt més, i faig un incís. Això no vol dir que el projecte que ens hagin presentat 
arquitectònic no estigui bé, això no vol dir que no sigui real la necessitat d’un 
poliesportiu nou, perquè hi és la necessitat. El que no trobem oportuna és la forma i el 
temps. Hi ha molts temps i moltes formes de fer-ho i aquest no. 
 
Avui, què hem votat? Avui hem votat corregir la marxa enrere de l’Institut Català de 
Finances, que ha dit que no, i a corre-cuita, ja que la banca està en millor predisposició 
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per prestar, s’han demanat els préstecs bancaris corresponents. D’acord que els 
interessos es redueixen una mica, d’1.096.000 a 1.006.000, cosa que en terminis 
percentuals és pràcticament insignificant, és a dir, de la subvenció que rebrem, sempre 
i que hi hagi partida pressupostària, no ho oblidem, durant els propers anys, el 56% es 
per a inversió directa i el 44% és per a pagament d’interessos, no oblidem això. 
 
A més, què fa l’Ajuntament? Bé, tirem de més endeutament, de formes diverses. Una 
és de la capacitat que tenim per endeutar-nos a través de les inversions 
pressupostàries de 2013, mig milió d’euros, agafem aquesta partida i la centrem en el 
poliesportiu i, a més, aquests 500.000 euros més els interessos corresponents, perquè 
no són 500.000 euros més que s’agafin de diners de romanents, sinó que són diners 
que sortiran tots de préstecs. 
 
En aquesta inversió, hi havia vinculats uns pisos que a data d’avui no s’han venut: són 
els pisos del Mercat Vell. Quan es venguessin, els diners havien d’anar cap al 
poliesportiu. Bé, no sé quants anys fa que estan acabats, però el cert és que no s’han 
venut, per la crisi, pel mercat, perquè els preus han estat durant molt temps inadequats 
i, bé, què es decideix avui? Retirem els pisos, els desvinculem d’aquesta inversió i ja 
ho suplirem amb més endeutament. Bé, doncs això no ho volem. 
 
Pensem que el plantejament que s’està fent és un plantejament erroni, malgrat que 
vinguin subvencions futures amb interessos, conceptualment es podria haver fet d’una 
altra manera i jo els volia proposar una altra solució. Hi ha solucions i solucions. Els 
volia proposar una solució que en principi no comprometés els coeficients 
d’endeutament de l’Ajuntament i que no comprometés altres recursos i que 
conceptualment no destinés una gran part dels interessos que surten dels impostos de 
tots els catalans i dels masnovins per pagar una inversió, perquè aquí es pretén 
obtenir una foto política en què hi guanyen els polítics i hi guanya la banca, però penso 
jo que no hi guanyen els ciutadans amb el seu compromís. 
 
Què es podria fer? Bé, hi ha una cosa que es diu fer guardiola. Fer guardiola, és a dir, 
quant ens costa la inversió: dos, dos i mig? Bé, doncs cada any destinem-hi o adoptem 
el compromís de destinar-hi 600 o 700.000 euros. Tenim anys per fer-ho, dos, tres o 
quatre anys, i en el moment en què comencem a tenir prou recursos propis, destinem-
los a l’ampliació del poliesportiu, però amb aquests plantejaments d’avui dia no ens 
han convençut, motiu pel qual hem votat que no. Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Bé, per precisar. Abans ho ha esmentat la regidora no adscrita, la senyora Judit Rolán. 
No estem parlant de pavelló de patinatge, sinó que estem parlant, almenys el que diu 
allò que es va aprovar a corre-cuita el 31 de juliol de 2013, un altre cop un 31 de juliol, 
d’un projecte bàsic de construcció d’un nou pavelló municipal d’esports i l’ampliació del 
complex esportiu existent. És interessant, creiem, precisar-ho. 
 
El vot del nostre Grup ha estat negatiu per diverses raons que ara passo a exposar. En 
primer lloc, perquè mantenim la postura que hem defensat des de l’inici d’aquest 
mandat respecte a aquest tema. El Masnou, en l’actual situació econòmica, no es pot 
permetre la construcció d’un segon poliesportiu. Sabem, ja s’ha esmentat abans, les 
condicions en què el Club de Patinatge El Masnou està desenvolupant les seves 
activitats, i per què ho sabem? El nostre Grup, primer des de l’oposició en un pacte 
amb el llavors alcalde Josep Azuara i després des del Govern, va ser l’impulsor de la 
remodelació de les pistes de l’institut Mediterrània. 
 
Sabem també que hi ha molts masnovins i masnovines que estan esperant un gimnàs 
en condicions, unes sales d’activitats dirigides que els evitin utilitzar-ne, per exemple, 
d’altres que ara s’utilitzen, com el gimnàs del Rosa Sensat, que no reuneix les 
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condicions necessàries, i també sabem que hi ha gent que utilitza la piscina i que està 
esperant amb candeletes una zona d’aigües, però sabem també que al Masnou hi ha 
molta altra gent que no té cap interès esportiu, ni des del punt de vista d’esports 
d’equip ni des del punt de vista d’esports individuals, que ho està passant molt 
malament i, per tant, nosaltres pensem que aquesta construcció hauria de quedar 
ajornada fins al moment en què les condicions de les finances locals fossin molt millors 
que les que avui tenim. 
 
El cost del projecte global és totalment desconegut. Ara estem parlant únicament de la 
fase 1, però el cost de la fase 1, ja s’ha esmentat abans, és d’uns 2,2 milions d’euros, 
900.000 dels quals són a càrrec directe dels pressupostos de l’Ajuntament i la resta 
corresponen a la subvenció que concedeix el Consell Català de l’Esport. 
 
El nostre Grup creu que afrontar una actuació que suposi unes obligacions per a 
l’Ajuntament que podem valorar en 1,4 milions d’euros, perquè 900.000 euros que hi 
posem més aproximadament un mig milió d’interessos, aquests càlculs no estan fets a 
l’expedient i els hem hagut de fer nosaltres, és una greu errada, ja que se suposarà 
que durant els propers deu anys del pressupost ordinari de cada any haurem de restar 
una mitjana de 140.000 euros, als quals també caldrà afegir les despeses derivades 
del personal i del manteniment de la nova instal·lació, despeses que desconeixem, 
però de ben segur seran molts milers d’euros cada any. 
 
Nosaltres creiem que, mentre no canviï aquesta situació econòmica al país, a 
Catalunya i al Masnou, aquests diners són necessaris per a altres finalitats que ara per 
ara considerem prioritàries. 
 
Hem d’afegir, a més, la contradicció que mentre es planifica la construcció del 
poliesportiu amb les despeses derivades, el Govern continua mantenint tancats durant 
una bona part del dia dos equipaments essencials per al nostre municipi com Els 
Vienesos i Ca n’Humet, per estalviar-se, justament, una part dels costos de personal i 
els costos de manteniment. No ens agradaria que construíssim un pavelló poliesportiu 
PAV-2 ampliat, ja no PAV-3, i que passés com en alguns equipaments d’altres 
municipis, que estan tancats amb clau i forrellat. 
 
Finalment, i per completar els nostres arguments en aquest apartat, hem de recordar 
que el Govern actual va encarregar l’any 2011 un informe a un equip d’auditors que té 
un títol molt impactant. L’informe diu: Auditoria operativa relativa a l’economia, 
eficiència i eficàcia en la utilització de recursos humans, materials i econòmics, 
destinats a la prestació de serveis municipals. Aquest informe, que està en mans del 
Govern des del mes de febrer de 2012, no sabem en quina pàgina, perquè el títol és 
molt impactant però l’informe no està paginat, diu, entre altres coses: en un context 
d’austeritat pressupostària adquireix especial rellevància la planificació de les 
inversions i ressalta, aquest informe, que en el pressupost de l’any 2011 figuren dues 
inversions: el centre de patinatge, poliesportiu, i el centre d’empreses, Casa del 
Marquès. Diu també l’informe: entenem que en l’actual escenari macroeconòmic no és 
recomanable portar a terme les dues inversions esmentades. I justifica aquesta 
segona informació dient que, en el supòsit que les inversions es portessin a terme, cal 
mesurar-ne l’impacte pressupostari que suposarien en els exercicis futurs un cop 
posades en funcionament, ja que aquest tipus d’instal·lacions tenen un cost de 
manteniment molt elevat, de personal, consum i material divers, i generen pocs 
ingressos. Per tant, clarament es veu que no som els únics que qüestionem aquesta 
inversió i que alguns dels nostres arguments vénen avalats per uns auditors, suposem 
que solvents, ja que en cas contrari no haurien estat contractants pel Govern, i és que 
el mateix govern que els ha pagat per a la confecció de l’informe els menysté en 
ignorar les seves recomanacions en aquest tema. 
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La segona raó està motivada perquè la situació econòmica de la Generalitat de 
Catalunya, a la qual ja s’ha fet referència en alguna intervenció, ha provocat la retirada 
de l’Institut Català de Finances (ICF) del finançament del projecte i aquesta retirada té 
com a conseqüència modificar el conveni que s’havia signat el 18 de maig de 2012 i, 
en aquesta modificació, en la nova redacció, s’hi han introduït canvis substancials pel 
que fa al finançament dels 1,3 milions d’euros, subvenció que ens concedia el Consell 
Català de l’Esport. 
 
Tal com s’ha dit abans, en el conveni anterior, la subvenció l’atorgava el Consell 
Català de l’Esport i es concretava en la concessió d’un préstec a l’Ajuntament per part 
de l’ICF. Ara, en el conveni que s’ha aprovat, es produeixen dos canvis substancials: 
en el conveni fins ara vigent el préstec el concedia l’ICF i era retornat pel Consell 
Català de l’Esport —l’Ajuntament, aquí, no tocava ni un euro, no hi posava ni un euro 
de la seva butxaca, no avançava absolutament res. Ara, com hem sentit abans, és 
l’Ajuntament qui demana un crèdit per import d’1,3 milions d’euros a dues entitats 
bancàries i és l’Ajuntament qui, any rere any i durant quinze anys, en aquest cas s’ha 
decidit que siguin deu, ha d’abonar les amortitzacions i els interessos i ha d’esperar 
que posteriorment el Consell Català de l’Esport li reemborsi les quantitats avançades. 
 
Si fem memòria i recordem la morositat de la Generalitat a l’hora de fer front a les 
seves obligacions, és clar que l’Ajuntament haurà de suportar durant més de 15 anys 
els costos derivats d’aquesta subvenció. 
 
Però hi ha un segon canvi substancial. En el conveni anterior, el Consell Català de 
l’Esport s’obligava a fer efectiva la subvenció incloent-hi les amortitzacions i qualsevol 
altra quantitat derivada del préstec en el pacte tercer, qualsevol altra quantitat derivada 
del préstec; per tant, es feia càrrec de tot el cost de l’operació. En el conveni que ara 
s’ha aprovat, el pacte tercer ha estat modificat i preveu que el Consell Català de 
l’Esport aboni els interessos del préstec sense que en cap cas no superi en total 
l’import dels interessos que figuren en el capítol 4, que són exactament, abans ho deia 
el regidor del Partit Popular, 1.006.440 euros. Això vol dir que si els interessos totals 
superen aquesta quantitat, l’Ajuntament del Masnou s’haurà de fer càrrec de la 
diferència. 
 
Si recordem que els préstecs que es contractaran, s’ha llegit abans, es faran a euríbor 
més 5,5 punts, i pensem que ara l’euríbor està molt baixet, és molt previsible que 
durant els propers deu anys l’euríbor augmenti i, per tant, que els interessos es 
disparin, i és clar que correm un risc molt elevat d’haver d’assumir una despesa 
suplementària de la qual, ara, ni es parla. 
 
A més, el conveni també estableix que tant l’import principal com els interessos poden 
ser pagats pel Consell Català de l’Esport en còmodes terminis cada any. Per tant, ni 
tan sols es veurà un pagament anual, sinó que ho faran al cap d’un mes, al cap de cinc 
mesos, en el termini que vulguin o quan puguin fer-ho. 
 
D’altra banda, a més a més, ja s’ha escoltat aquí, el Govern ha decidit que els préstecs 
s’amortitzin a deu anys, però, és clar, el Consell Català de l’Esport ens ho pagarà en 
un mínim de quinze. Això vol dir que, a banda dels possibles endarreriments en els 
pagaments, d’inici ja acceptem que almenys durant cinc anys siguem nosaltres els qui 
finançarem el cost del projecte. Per tant, considerem que aquestes noves condicions 
són clarament desfavorables per als interessos municipals i més concretament per a 
les finances del Masnou. 
 
En tercer lloc, perquè el Govern ha decidit, primer, modificar el projecte, ho deia abans 
el regidor de Finances, ja no és un PAV-3 és un PAV-2 plus, que sabem què és el que 
vol dir, i, a més a més, ha decidit executar-lo en dues fases deixant per a la segona les 
actuacions més demanades pel conjunt de la població, i justament són aquelles les 
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que podrien generar més ingressos. Ens referim al nou gimnàs, a les sales per a 
activitats dirigides i a la nova zona d’aigües vinculada a la piscina municipal. 
 
És curiós que, tot i que el mateix Govern reconeix que una de les raons més 
importants de la fuita continuada d’abonats del Masnou al nou poliesportiu d’Alella és 
perquè aquell té unes instal·lacions de gimnàs, sales per a activitats i piscina 
modernes, Convergència i Esquerra Republicana hagin renunciat a la seva construcció 
en aquesta primera fase i l’hagin ajornada sense data. Hem sentit del regidor de 
Finances: “al proper mandat, potser” i, per tant, han condemnant la nova instal·lació a 
un fracàs econòmic pel que fa als ingressos per usuaris. 
 
El nostre Grup vol que, quan es construeixi el nou poliesportiu, que hauria de ser un 
PAV-3, es faci en la seva totalitat, garantint d’aquesta manera que una part molt 
important dels masnovins i masnovines que ara fan ús de les instal·lacions d’Alella 
puguin tornar a gaudir d’unes bones instal·lacions al seu municipi. 
 
I la quarta i darrera raó per no avorrir els presents és que dubtem de la qualitat del 
projecte final i el dubte és un dubte justificat. 
 
Les dues úniques informacions que tenim del projecte són: l’una, de la setmana 
passada, quan el regidor de Foment ens va fer una presentació de les característiques 
fonamentals del projecte. I l’altra, la que hem pogut extreure de la documentació que 
figura al Ple. Fixeu-vos, això es va aprovar un 31 de juliol, el 31 de juliol de 2013. L’any 
passat... —no, no, no, estem parlant d’això, del projecte bàsic. Sí, sé el que dic. L’any 
passat, el 31 de juliol també, curiosament, es va aprovar el conveni, també a corre-
cuita, ja són massa vegades el 31 de juliol. Esperem que la propera vegada que es 
torni a parlar del poliesportiu no torni a ser un altre 31 de juliol. Però fixeu-vos-hi: quan 
l’equip redactor va presentar la primera proposta de projecte bàsic, l’arquitecte 
municipal, ara ja fa molts mesos, el 19 d’abril de 2013, va realitzar un informe que 
contenia un seguit de prescripcions, coses que l’equip redactor havia de modificar 
respecte de la documentació que havia presentat. 
 
Ara, l’equip redactor recull l’informe de l’arquitecte i presenta un projecte modificat i 
l’arquitecte municipal, el dia 24 de juliol, fa un altre informe en el qual diu que la major 
part de les prescripcions que ell havia posat a l’informe, primer, no han estat 
incorporades i, per tant, reitera la necessitat que en el projecte executiu totes aquestes 
prescripcions estiguin incorporades i són ni més ni menys que tretze prescripcions, 
entre les quals algunes no són broma. 
 
Cal justificar, per exemple, en funció dels informes que emeti la companyia 
subministradora, el nivell definitiu del paviment on se situarà el centre de 
transformació; cal concretar les especificacions tècniques corresponents a la totalitat 
de moviments de terra i murs de contenció que s’originin com a conseqüència de les 
plataformes plantejades, perquè s’ha modificat el projecte i s’han plantejat plataformes, 
i cal justificar també un accés practicable des de la cota de tres quinze fins al carrer de 
Montevideo. 
 
Cal justificar que tots els recorreguts, inclòs l’ascensor, les rampes i les escales, són 
accessibles. Fixeu-vos que si l’arquitecte municipal posa en dubte que els recorreguts 
que es plantegen siguin accessibles és que el projecte trontolla per molts llocs i per 
moltes altres coses més. Per tant, entendran vostès que amb aquests antecedents 
nosaltres dubtem que el projecte final, tant pel fa a aquesta fase com a la totalitat del 
projecte, tingui la qualitat que el Masnou es mereix. 
 
És per totes aquestes raons que el nostre Grup ha votat en contra de la proposta. 
Gràcies. 
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El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres serem molt més breus, perquè aquest punt que avui 
aprovem o el tema del poliesportiu ja l’hem debatut en aquest Ple —em sembla 
recordar que avui és la tercera vegada— i, per tant, no tornarem a repetir els 
arguments que ja hem fet servir, però sí que m’agradaria fer una mica d’història. 
Aquest projecte va néixer en el mandat passat quan l’Equip de Govern anterior va 
dibuixar i va aconseguir la subvenció per poder finançar aquest poliesportiu, una 
necessitat que és evident en el nostre municipi, la de poder disposar d’un segon 
poliesportiu o, millor dit, d’una ampliació del poliesportiu existent augmentant la 
polivalència de l’actual pavelló municipal, donant cobertura a les necessitats, no a les 
futures sinó a les actuals, per no dir les passades, que té el nostre municipi. Només cal 
veure la situació en què tot el grup d’esportistes del Club de Patinatge fa anys que 
estan exercint l’esport. 
 
Des del nostre punt de vista, l’esport és salut, és educació i, per tant, nosaltres 
apostem fermament per aquest projecte. El nostre Grup Municipal ha defensat, 
defensa i seguirà defensant la necessitat d’aquest segon poliesportiu. 
 
Dit això, vull recordar que aquesta és almenys la tercera vegada que en aquest 
mandat aprovem aquesta subvenció del Consell Català de l’Esport i, com he dit, 
sempre amb presses, fet que evidencia la improvisació tant del Govern de la 
Generalitat com del mateix Govern del Masnou en aquest projecte. 
 
El que cal dir, per això, és que aquesta vegada, a diferència de les anteriors, es 
presenta la proposta molt més treballada que les altres vegades, ja que, avui almenys, 
els que no formem part de l’Equip de Govern —i em sembla que els que formen part 
de l’Equip de Govern també— com a mínim coneixem el projecte bàsic d’aquest  
PAV-3 ampliat, mentre que a les altres votacions no teníem ni el projecte del qual 
estàvem parlant. Un projecte sensiblement diferent del que es va pensar inicialment, 
però que respon a la nova situació econòmica que ens acompanya, però segueix 
cobrint les necessitats dels nostres esportistes. 
 
Està molt més clar el seu finançament tant pel que fa al Consell Superior de l’Esport 
com pel que fa a la part nostra, ja que s’ha proposat una modificació pressupostària 
que treu a la venda els pisos del Mercat Vell per fer una proposta real que faci factible 
aquest projecte en un termini de temps curt. 
 
És per tot això que el nostre Grup Municipal dóna suport a aquesta proposta. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Gràcies, senyor Gual. A mi m’agradaria deixar constància en acta, perquè així ens ho 
ha demanat el senyor Frans Avilés, que és el representant del Grup Independent del 
Masnou, que si hagués estat aquí hauria votat a favor de la proposta i ens ha fet 
arribar el prec que constés en l’acta que, si hagués estat aquí, l’hauria defensada, 
igual que ha fet el Partit Socialista de Catalunya, al qual agraïm en aquests moments, i 
ara els ho agrairà més el senyor Birba, que hagi donat suport a la proposta. 
 
Ara, donem la paraula. Si de cas podem fer rèpliques i contrarèpliques per aclarir 
algunes coses que en el debat polític potser no han quedat prou clares, però el senyor 
Birba té la paraula. 
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El Sr. Llorenç Birba  
 
Molt bé. Bé, començaré pel final. Vull agrair el suport del PSC per un projecte que té 
una demanda social important que ve de temps i que és una demanda arrelada d’una 
part important de la població del Masnou. 
 
Vull fer un matís al que acaba de dir l’alcalde: a la comissió informativa, el GIM hi va 
ser, el senyor Avilés, i a la comissió informativa, encara que el vot aquell no té cap 
valor aquí, ell va votar-ho tot en sentit positiu. 
 
Mirin, la situació financera de l’Ajuntament avui és molt millor que la de fa dos o tres 
anys. Avui tenim un resultat pressupostari positiu, tenim estalvi net positiu, tal com ens 
exigeix la disposició final 31a de la Llei de pressupostos generals de l’Estat del 2013. 
 
Tenim romanent positiu i, a més, amb l’endeutament suplementari que farem amb el 
que hem aprovat avui, encara ens situem molt per sota del límit legal permès; per tant, 
crec que no cal fer alarmisme. 
 
El projecte i la seva execució crearà llocs de treball, cosa que avui no es pot 
menystenir. 
 
També volia recordar que el 2010, com ja hem dit, es va fer la primera aprovació del 
conveni, en el qual el regidor d’Esports, segurament promotor, era d’Iniciativa, en un 
moment en què crec que la situació econòmica a l’Ajuntament no era tan bona com la 
d’ara. Si llavors podia ser, doncs ara no té per què ser pitjor. 
 
També vull matisar que l’informe d’auditoria està fet amb dades d’uns exercicis amb 
resultats econòmics negatius, es va fer el 2011 amb dades, em sembla, de 2009-2010, 
ho dic de memòria, eh. Però avui la situació és diferent; per tant, no es poden 
interpretar o projectar les coses de la mateixa manera. 
 
Un PAV-2 plus, en termes de pista o espai esportiu, és igual que un PAV-3. El que es 
retalla són coses complementàries, com poden ser les graderies o els espais, diguem, 
no directament vinculats a l’activitat esportiva i que, per tant, segurament no és tan 
prioritari. Això ens permet ajustar una mica i fer viable, segurament, un projecte. 
 
Avui només tenim un projecte bàsic. Després, hi havia la condició d’aprovar en el Ple 
d’avui tot això per poder fer el pas següent, que és encarregar el projecte executiu. Per 
tant, el projecte executiu no hi és i, per tant, no es poden treure gaire més conclusions 
que la informació que ens ha presentat el regidor aquest estiu, bé, fa poc dies. 
 
I, permetin-me que digui que si la preocupació d’alguns és que això ho fem per posar-
nos una medalla el dia de la inauguració, tranquils. Ara s’encarregarà el projecte 
executiu i potser d’aquí a un any i mig s’iniciaran les obres, i, en tot cas, la inauguració 
la farà un altre consistori en una altra banda. 
 
Però només una cosa. També vull aclarir que l’any passat, quan es va aprovar la 
segona variant del conveni, vam haver de fer un pla de sanejament per la condició en 
què es trobaven, això l’any 2012, quan disposàvem de dades de l’exercici anterior del 
2010 i en aquelles circumstàncies estàvem obligats a fer un pla de sanejament. 
 
Amb les dades de l’exercici 2012 això ja no és necessari i vam sol·licitar a la Direcció 
General de Política Financera si es podia cancel·lar aquest pla de sanejament. 
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Dilluns vam rebre la notificació que aquest pla de sanejament, d’acord amb les dades 
econòmiques de l’exercici 2012, quedava cancel·lat oficialment en data 31 de 
desembre de 2012. Gràcies. 
 
El senyor Pere Parés concedeix la paraula al senyor Eduard Garcia i el senyor Màxim 
Fàbregas protesta, perquè considera que això no s’ajusta al que diu al ROM. 
 
El senyor Pere Parés diu que és un Ple extraordinari. 
 
El senyor Màxim Fàbregas diu que el Ple extraordinari té les mateixes normes de 
funcionament que el Ple ordinari pel que fa al ROM. 
 
El senyor Pere Parés considera que el senyor Eduard Garcia ha d’intervenir per fer un 
aclariment en una sèrie d’aspectes. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Com a regidor d’Obres i coordinador de l’àrea de Foment, i no com a regidor de 
Foment, que ha estat la manera com s’ha referit a mi. Respecte a les explicacions que 
es van fer al projecte que es va presentar, vostè ve amb les prescripcions. Jo no les 
porto. Potser em podrà corregir, però, si no ho recordo malament, les prescripcions, en 
molts casos, fan referència a alguns punts o aclariments que són objecte del projecte 
executiu, i no cal perdre de vista que som aquí aprovant el projecte bàsic i, per tant, el 
projecte executiu ja vindrà. 
 
Com s’ha fet en altres casos, el tècnic el que està fent és anticipar-se en l’executiu per 
no..., quan arribi l’executiu començar a dir si això està bé o està malament, no? Es 
tracta d’un avís perquè els tècnics ho puguin tenir en compte, ja està. Vostè diu que 
cal justificar-ho. Escolti, justificar les coses no vol dir que no es compleixin. En  tot cas, 
vull aclarir que el fet que les coses no estiguin justificades no vol dir, ni molt menys, 
que no es compleixi ni que no trontolli tot el projecte. 
 
A més, m’agradaria afegir que aquest projecte ha estat presentat i consensuat amb el 
Consell Català de l’Esport i que tenim el seu vistiplau. Res més. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Eren les matisacions que jo creia interpretant què calia fer i ja està. 
 
Alguna cosa més a dir? I, si no, donaríem per conclosa la sessió. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Respecte a la intervenció del senyor Eduard Garcia. Si vostè escolta la gravació veurà 
que he fet referència a qüestions que s’han de complir en el projecte executiu, però 
també he esmentat que l’arquitecte diu que moltes d’aquestes prescripcions ja les 
havia posades per al projecte bàsic en l’informe que havia redactat el 16 d’abril i que, 
malgrat això, en el projecte presentat el 31 de juliol aquestes prescripcions no s’havien 
incorporat en la seva major part. Per tant, és la segona vegada que es fa una estirada 
d’orelles a un equip redactor i això suposo que no té gaires contradiccions. 
 
Respecte a la intervenció del senyor Birba, diu que la situació financera avui és molt 
millor que la de fa dos anys. A Catalunya també i a Espanya també, a còpia de què? 
En el cas del Masnou, a còpia del regal de l’increment del 10% de l’IBI que va fer el 
Govern del Partit Popular, a costa també d’amortitzacions de llocs de treball i a costa 
també de l’externalització de serveis que es prestaven per al municipi i que ara no es 
presten, i a costa també d’incrementar preus públics. D’aquesta manera, segur que 



16 
 

estem en una situació financera molt millor que la de fa dos anys, però no és cap 
mena d’alarmisme, eh, quan jo dic que en els pressupostos dels propers anys cada 
any haurem de destinar un mínim de 140.000 euros, sense comptar despeses de 
personal i manteniment, a fer front als préstecs que ens corresponen a nosaltres, i això 
són faves comptades, no és alarmisme. I, a mi em sembla recordar que vostè, en 
algun Ple anterior ja havia fet referència al fet que l’any vinent les passarem magres. 
Les passem magres sense parlar d’aquests préstecs, doncs quan tinguem els préstecs 
les passarem magres més els préstecs. 
 
I, és clar que quan aquest projecte es va iniciar el regidor d’Esports era d’Iniciativa i 
que era un projecte global de PSC i d’Iniciativa, ho ha dit al començament i nosaltres 
hem mantingut aquest projecte com un projecte nostre. El que passa és que el 2010 
no és el mateix que el 2012, juliol, ni és el mateix que el 2013, setembre, i la situació 
econòmica és molt diferent. 
 
El 2010 alguns encara parlaven que la crisi estava apunt d’acabar. Malauradament, 
aquest “a punt d’acabar” no ha arribat, i som al 2013 i no hi veiem el punt, eh! Per tant, 
és de preveure que aquesta situació, les anàlisis de les finances que es fan l’allarguen, 
com a mínim, fins a mitjan 2014, però ja en parlarem de què és el que passa després. I 
nosaltres estem parlant del període de 2013 a 2027 i fixi-s’hi, és una cosa que no 
acabem d’entendre. D’aquí a poc haurem de tornar a modificar el conveni perquè, és 
clar, al conveni es parla d’uns terminis de finançament, etcètera, i es parla d’anys, però 
si vostè mateix acaba de reconèixer ara que possiblement el projecte... Ara les obres 
començaran d’aquí un any o un any i mig, doncs ja m’explicarà vostè quan 
començarem a cobrar els primers terminis. D’aquí a un any o un any i mig serem al 
2015 i, per tant, allò que estem dient ara, que cobrarem el 2013 i 2014, haurem de 
modificar-ho. 
 
Jo crec que les coses, malgrat el que deia el senyor Artur Gual, no s’estan fent amb 
suficient rigor i, per tant, ens estem embarcant en una aventura que ens encantaria 
molt que sortís bé, pel que dèiem abans, perquè ens preocupa l’esport del Masnou, 
tant l’esport individual com l’esport d’equip, però entenem que el Masnou té, abans ho 
deia la senyora Rolán, 22.500 habitants, i ens hem de procurar pel conjunt de tots i no 
pas pel conjunt de gent que practica esport, entre els quals, per exemple, jo m’hi 
compto. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Ja estem. 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 21 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. 
 
 
 
 
 
 


