Núm. PLE2013/11
Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament del Masnou del 26 de setembre de 2013
A la vila del Masnou, a les 20.02 hores del dia 26 de setembre de 2013, es reuneixen,
a la sala de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió
ordinària plenària, sota la presidència de l’alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés,
amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el
Sr. Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba
i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i
Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i
Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim
Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García,
la Sra. Carmen Martínez 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 s’hi despatxen els assumptes inclosos en l’ordre del dia
tramès juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents:
1)

Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes dels plens ordinaris del 20
de juny i del 18 de juliol de 2013

S’aprova l’acta del Ple ordinari del 20 de juny de 2013, per unanimitat de les persones
assistents, amb unes correccions a les intervencions de la Sra. Marta Neira Reina i del
Sr. F. Xavier Serra Vigil.
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 18 de juliol de 2013, per unanimitat de les persones
assistents, amb una correcció a la intervenció del Sr. Eduard Garcia Gebani i el Sr.
Pere Parés i Rosés.
2)

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia

El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents:
Trobada informativa de les escoles bressol
El 17 de juliol hi va haver la trobada informativa per a noves famílies de l’escola
bressol Sol Solet per al curs 2013-2014. A la reunió s’hi van donar informacions
sobre el projecte educatiu del centre, la metodologia, informació diversa del dia a
dia i de l’Ordenança reguladora del preu públic del servei. La trobada va tenir lloc a
la mateixa llar d’infants.
Així mateix, el dia 23 de juliol, hi va haver la trobada informativa, en aquest cas per
a famílies que entren noves en el proper curs a l’escola bressol La Barqueta. En
aquesta reunió es va presentar el projecte educatiu de l’escola i es van donar
algunes indicacions per a l’inici de curs. També s’hi van atendre dubtes i preguntes.
VII Torneig de Vòlei Platja pro DISMA
El 20 de juliol es va celebrar aquest VII Torneig de Vòlei Platja de DISMA a la platja
d’Ocata, al costat del Club Ocata Vent, amb modalitats masculina, femenina i mixta.
És un torneig benèfic i lúdic amb l’objectiu de recollir diners (a través de les
inscripcions) per a DISMA, una entitat sense ànim de lucre formada per persones
voluntàries que treballen pel benestar i la integració de persones amb disminució
psíquica.

Gran vetllada flamenca
El 20 de juliol, l’entitat Luz del Alba, amb el suport de l’Ajuntament, va portar a
terme la Gran Vetllada Flamenca, a les pistes esportives de Pau Casals, amb gran
èxit de públic. Diferents quadres flamencs i diverses actuacions van amenitzar la
vetllada.
Gran resposta de públic a la primera Shopping Night al Masnou
El 20 de juliol va tenir lloc la primera edició de la Shopping Night, organitzada per
l’Associació de Paradistes del Mercat Municipal, els comerços de l’entorn del
Mercat i l’Ajuntament. La Shopping Night va ser un èxit total de participació i va
servir per acostar un gran nombre de ciutadans al Mercat Municipal i als comerços
de l’entorn.
Els paradistes van oferir degustacions elaborades per ells mateixos de productes
del Mercat. Es van vendre 1.400 tiquets d’aquestes degustacions. Per dinamitzar la
Shopping Night, hi va haver tota mena d’activitats, en les quals van participar
diverses entitats del Masnou, com els timbalers Atabalats del Masnou, el grup de
teatre AJTEM, els diables del Masnou i també la col·laboració dels trabucaires.
Durant la vetllada, cada mitja hora l’associació de paradistes del Mercat sortejava
vals de descompte entre els assistents.
Cloenda de l’exposició col·lectiva “Enganxats a l’art”
El 21 de juliol es va tancar l’exposició amb el lema “El Masnou, enganxats a l’art”,
organitzada per Blancdeguix amb motiu de la Festa Major de Sant Pere i que
recollia l’obra de diferents artistes del Masnou en un gran mosaic.
Ple de Riure 2013
Entre el 23 i el 27 de juliol, la dissetena edició del Festival de Teatre Còmic del
Masnou Ple de Riure va acollir diversos espectacles, repartits per algunes places
del municipi i la platja. El Festival va combinar l’oferta d’actes populars i gratuïts en
places de la població amb muntatges que van tenir lloc a la ja mítica vela, que
enguany va canviar de colors. En total, van participar al Festival onze companyies,
quatre de les quals internacionals, i s’hi van poder veure 21 actuacions.
Com sempre, els espectacles de pagament es van combinar amb actuacions
gratuïtes que van omplir de bon humor les places i la platja del Masnou. L’edició
d’enguany va ser un èxit, tant pels espectadors com per l’assistència de públic, que
va omplir les diferents places i les nits a la platja.
Cloenda del Casal Fakaló 2013
L’acte de cloenda del Casal Fakaló es va dur a terme a l’escola Ferrer i Guàrdia el
dia 26 de juliol.
En el transcurs de l’acte es van fer demostracions de cançons i danses que els
infants havien après durant el Casal, i també es va demanar la implicació i la
participació de les famílies, es van exposar els diferents murals treballats, es van
projectar les fotografies de les activitats desenvolupades i, per finalitzar l’activitat, es
va poder gaudir d’un aperitiu amb un ball final dels monitors conjuntament amb els
infants.
Tot plegat, amb una animació i ambientació de cinema, que era la temàtica d’aquest
any: “Llums, càmera, casals! Viu un estiu de cinema”.
Tancament de RENFE de la porta que comunica l’estació de tren del Masnou
amb el port
El 25 de juliol, al vespre, sense comunicar-ho abans a l’Ajuntament del Masnou, el
gerent de RENFE va decidir tancar la porta que hi ha al pas inferior que comunica
l’estació del Masnou amb el port. Aquesta mesura, presa unilateralment per
RENFE, sense motiu aparent i sense informar-ne l’Ajuntament ni el port del
Masnou, va provocar greus problemes de mobilitat durant tot el matí del dia 26 de
juliol. Ja a primera hora del matí, la Policia Local del Masnou va començar a rebre
trucades de diferents usuaris de RENFE que, en estacionar el cotxe a l’aparcament
del port, es trobaven l’accés a l’estació tancat. Això els obligava a fer una gran volta
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fins al pas soterrat de la rotonda d’Alella. La Policia Local es va presentar a l’estació
del Masnou i va demanar explicacions al personal de l’estació, que va argumentar
que eren instruccions de més amunt. La Policia en va informar el Departament de
Mobilitat de l’Ajuntament, que va contactar telefònicament amb el cap de Rodalies,
el qual va informar que ell mateix havia donat les instruccions per tal que es
tanqués l’accés, però que l’ordre venia del gerent de RENFE. El motiu del
tancament és que, segons RENFE, un gran nombre de persones pugen al tren
sense bitllet i moltes entren per aquestes portes.
Es va demanar que es parlés amb el gerent de Rodalies perquè reconsiderés la
seva decisió i obrís la porta. Poc després, el cap de Rodalies informava que el
gerent no estava disposat a obrir la porta. Aleshores se li va fer saber que es farien
gestions amb la Generalitat de Catalunya.
Així, es va contactar amb el subdirector de la Direcció General d’Infraestructures
Terrestres de la Generalitat de Catalunya, al qual es va posar en antecedents i se li
va demanar que es posés en contacte amb el gerent de RENFE per tal de fer que
obrís la porta que tants maldecaps havia provocat als ciutadans que volien agafar el
tren des del port del Masnou i també als usuaris del bus llançadora que comunica
Alella amb l’estació del Masnou. El subdirector es va comprometre a fer les gestions
oportunes per tal de solucionar aquest problema.
Cap a les 14 hores, es va rebre trucada del gerent de RENFE, el qual, gràcies a les
gestions i les trucades, demanava a l’Ajuntament mantenir una reunió a principis de
setembre per tal de cercar solucions a la problemàtica que representa per RENFE
mantenir aquesta porta oberta.
Aquell dia vam poder solucionar aquest tema puntualment, però ara estem
pendents d’una solució definitiva.
Comiat de mossèn Felip-Juli Rodríguez
El dissabte 31 d’agost es va acomiadar oficialment del Masnou el que havia estat el
rector de la Parròquia de Sant Pere, mossèn Felip-Juli Rodríguez, aquests darrers
vuit anys amb la celebració d’una missa. El dia anterior, el Patronat i la Junta
Rectora de la Casa Benèfica havien organitzat un homenatge de comiat al mossèn,
al qual van assistir membres d’aquest consistori.
Declaració de Vilassar de Dalt d’alcaldes i alcaldesses del Maresme
El 5 de setembre, al municipi de Vilassar de Dalt, qui us parla, l’alcalde del Masnou,
juntament amb 24 alcaldes i alcaldesses més del Maresme, vam signar un
document que dóna suport a la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya
i a les accions sobiranistes i als acords a favor del dret a decidir adoptats per
diferents municipis.
En aquest acte hi van assistir, a part de regidors i diputats de la nostra comarca,
parlamentaris, per donar-hi suport.
La declaració de Vilassar de Dalt deixa clara la intenció que tenim tots de continuar
treballant en la gestió del dia a dia, d’un complicat dia a dia, com a prioritat
quotidiana del món municipal.
Actes de la Diada Nacional de l’Onze de Setembre del 2013
Els actes de celebració de l’Onze de Setembre van començar el dimarts 10 de
setembre a la tarda, en aquesta sala de plens, amb la conferència “Ens en
sortirem? Reflexions a mig camí”, a càrrec del senyor Salvador Cardús i Ros, doctor
en ciències econòmiques i professor de sociologia a la Universitat Autònoma de
Barcelona. A l’acte hi van assistir més d’un centenar de persones.
La celebració va seguir a l’Espai Escènic Ca n’Humet, amb una breu actuació de la
ballarina Marta Carrasco, que va interpretar la peça ...francament. També es va
voler retre homenatge a Salvador Espriu en el centenari del seu naixement. L’actriu
masnovina del GAT Montserrat Condeminas va llegir alguns poemes de l’autor.
També hi va ser present la música de Sabina Witt i Guillermo Rizzotto.
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La celebració de la Diada es va completar, el dimecres 11 de setembre, a la plaça
de l’Onze de Setembre, plena, on es va fer l’ofrena floral del consistori acompanyat
de més de cinquanta cinc entitats. Durant l’acte, el regidor Màxim Fàbregas (ICVEUiA) va llegir el manifest signat entre diferents grups polítics del nostre consistori,
on es reivindicava el dret a decidir del poble català.
Una exhibició de la Colla Bastonera Ple de Cops i la interpretació de diverses
peces, entre les quals el Cant dels segadors, a càrrec de la Coral Xabec de Gent
del Masnou, van tancar l’acte institucional.
A la tarda, milers de masnovins i masnovines es van sumar a la cadena humana
per l’N-II a l’altura del nostre municipi del Masnou en un acte organitzat per
l’Assemblea Nacional de Catalunya.
15a Nit d’Havaneres i Rom
L’Associació Cultural Sons va celebrar la 15a Nit d’Havaneres i Rom amb gran èxit
de públic, a la plaça d’Ocata el dissabte 21 de setembre. Hi van cantar havaneres el
Grup Borinquen i altres formacions.
Ballada de swing
L’Associació Ple de Swing va oferir, el diumenge 22 de setembre, entre les 18 i les
21 hores, a la plaça d’Ocata, una tarda de ball i música swing que va convocar
molts ballarins i públic en general.
Festa de l’aigua, diguem adéu a l’estiu! Pista esportiva de Pau Casals
El dia 21 de setembre, la Regidoria d’Infància va dur a terme una activitat per
acomiadar l’estiu, amb una festa de l’aigua, una festa de l’escuma, un taller de
bombolles de sabó i berenar per als infants. L’activitat va tenir una molt bona
acollida entre les famílies que van participar en les diferents propostes de la tarda.
3)

Donar compte dels decrets d’Alcaldia

a. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 15 de juliol de 2013 pel qual es
deleguen totes les funcions de la secretària el dia 16 de juliol de 2013.
b. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 22 de juliol de 2013 pel qual l’alcalde
delega totes les funcions inherents al càrrec d’alcalde als tinents i la tinenta
d’alcalde següents: de l’1 al 4 d’agost, al Sr. Jordi Matas Claramunt; del 5 a l’11
d’agost, al Sr. Eduard Garcia Gebani; del 19 al 25 d’agost, a la Sra. Noemí
Condeminas Riembau, i del 26 d’agost a l’1 de setembre de 2013, al Sr. Jaume
Oliveras Maristany.
c. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 22 de juliol de 2013 pel qual es
confereix representació d’un procurador i es designa el lletrat o lletrada que nomeni
la Diputació de Barcelona en el recurs ordinari núm. 219/2013A.
d. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 29 de juliol de 2013 pel qual es
designa una lletrada perquè representi i defensi els interessos municipals en el
recurs ordinari núm. 55/2011 Secció A.
e. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 30 de juliol de 2013 pel qual es
deleguen totes les funcions de la secretària del 7 d’agost al 3 de setembre de 2013.
f. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 4 de setembre de 2013 pel qual
l’alcalde delega totes les funcions inherents al càrrec d’alcalde al Sr. Jaume
Oliveras Maristany, tinent d’alcalde primer, els dies 6, 7 i 8 de setembre de 2013.
g. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 4 de setembre de 2013 pel qual es
modifica el règim de dedicacions dels membres de la corporació.
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h. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 4 de setembre de 2013 en matèria
d’organització municipal, amb Decret de correcció d’errada de data 5 de setembre
de 2013.
4)

Donar compte de les persones assistents a la sessió

L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde,
i els regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard
Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i
Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i
Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim
Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García,
la Sra. Carmen Martínez Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el
Sr. Francisco Avilés i Salazar i la Sra. Judit Rolán i Romero.
5) Festes locals per a l’any 2014
El senyor Eduard Garcia Gebani, regidor delegat de Serveis Centrals, llegeix la
proposta següent:
«En data 30 d’agost de 2013, el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6450
l’Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, per la qual s’estableix el calendari oficial de
festes laborals per a l’any 2014.
L’article 2 d’aquesta Ordre estableix que s’establiran dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels ajuntaments.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’acord següent:
Primer. Fixar com a festes locals de la vila del Masnou, per a l’any 2014, el dia 9 de
juny (dilluns de Pasqua Granada o segona pasqua) i el dia 30 de juny (a compte de
Sant Pere, que cau en diumenge).
Segon. Comunicar aquesta resolució al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, a l’efecte que quedin inclosos en el proper calendari laboral
de festes.»
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat,
majoria absoluta.
6) Ratificació del Decret d’Alcaldia del 12 d’agost de 2013, pel qual es va
desestimar el recurs de reposició interposat per l’empresa Transports Urbans
del Masnou, SL, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 20 de juny de
2013 en virtut del qual es van aprovar els comptes d’explotació del contracte de
concessió del servei públic de transport urbà del municipi corresponents als
anys 2012 i 2013 i les regularitzacions dels comptes d’explotació corresponents
als anys 2009 a 2013
El senyor Joaquim Fàbregas Sagué, regidor delgat de Mobilitat, llegeix la proposta
següent:
«Vist el Decret d’Alcaldia de data 12 d’agost de 2013, en el qual es disposa
textualment el següent:
“Vist l’escrit presentat en el Registre general de l’Ajuntament en data 26 de juliol de
2013 pel senyor PPPPP, en representació de l’empresa Transports Urbans del
Masnou, SL, en virtut del qual interposa un recurs de reposició contra l’acord del Ple
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de l’Ajuntament de data 20 de juny de 2013 en què es van aprovar els comptes
d’explotació del contracte de concessió del servei públic de transport urbà del municipi
corresponents als anys 2012 i 2013 i les regularitzacions dels comptes d’explotació
corresponents als anys 2009 a 2013, descomptant, a partir del mes de setembre de
l’any 2013 i fins al mes de novembre de 2015, 2.000 euros al mes de les liquidacions
mensuals del contracte esmentat, i 1.731,10 euros de la liquidació corresponent al mes
de desembre de 2015, en el qual manifesta, en síntesi, el següent:
-

Que l’acte impugnat és nul de ple dret en revisar actes ferms i consentits i no
existir la figura de la regularització.
Que l’Ajuntament incorre en error pel que fa al contingut del compte
d’explotació.
Que no es tracta d’errors materials, sinó de dret, i que la revisió d’ofici és el
procediment adequat per corregir els actes objecte de l’acord impugnat.
Que l’acord impugnat constitueix una modificació del contracte.
Que els actes administratius, en principi, no són retroactius.
Que l’acord impugnat suposa el trencament de l’equilibri financer del contracte
de concessió.
Que l’acord del Ple vulnera els principis generals de confiança legítima i dels
actes propis.
Finalment, sol·licita, en virtut del que preveu l’article 111 de la Llei 30/1992, la
suspensió dels efectes de l’acte impugnat.

Vist l’informe jurídic emès amb data 2 d’agost de 2013 per la tècnica de gestió de
l’Àrea de Foment de l’Ajuntament, en el qual es manifesta textualment el següent:
“ANTECEDENTS
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del 20 de juny de 2013, va acordar
aprovar els comptes d’explotació del contracte de concessió del servei públic de
transport urbà del municipi corresponents als anys 2012 i 2013 i les regularitzacions
dels comptes d’explotació corresponents als anys 2009 a 2013, descomptant, a partir
del mes de setembre de l’any 2013 i fins al mes de novembre de 2015, 2.000 euros al
mes de les liquidacions mensuals del contracte esmentat, i 1.731,10 euros de la
liquidació corresponent al mes de desembre de 2015.
Aquest acord és conseqüència de l’estudi econòmic efectuat per l’empresa Gabinet
Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA, contractada per l’Ajuntament amb l’objectiu que
audités el compte d’explotació del contracte de concessió del servei públic de transport
urbà del municipi corresponent a l’any 2011, en el qual es conclou el següent:
a) Es detecta un error en l’aplicació de la fórmula utilitzada per calcular els imports de
liquidació. L’estudi detalla que en els balanços mensuals que presenta l’empresa
Transports Urbans del Masnou, SL, el preu mitjà per dia de servei és repercutit en
quilòmetres anuals totals i, segons l’estudi econòmic, hauria de ser en quilòmetres
anuals útils, cosa que implica una reducció dels imports a liquidar.
b) També es detecta un error en l’informe emès per l’empresa CINESI, empresa
consultora de transport que va assistir tècnicament l’Ajuntament del Masnou en
l’elaboració de l’actualització del compte d’explotació de l’any 2011, ja que realitza
una aplicació indeguda del concepte d’IVA corresponent a les partides de
pupil·latge i amortització de vehicles. Aquest error ha estat admès per la mateixa
empresa CINESI.
Consta a l’expedient que, durant l’elaboració de l’estudi esmentat, s’ha anat donant
trasllat dels diferents esborranys a l’empresa concessionària, la qual ha anat
realitzant observacions sobre el seu contingut, i se n’ha donat trasllat a l’empresa
consultora.
En data 26 de juliol de 2013, el senyor PPPPP, que actua en representació de
l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL, va presentar un recurs de reposició
contra l’acord del Ple del 20 juny de 2013, en el qual manifestava, en síntesi, el
següent:
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- L’acte impugnat és nul de ple dret en revisar actes ferms i consentits i no existir
la figura de la regularització.
- L’Ajuntament incorre en error pel que fa al contingut del compte d’explotació.
- No es tracta d’errors materials, sinó de dret, per la qual cosa la revisió d’ofici és
el procediment adequat per corregir els actes objecte de l’acord impugnat.
- L’acord impugnat constitueix una modificació del contracte.
- Els actes administratius, en principi, no són retroactius.
- L’acord impugnat suposa el trencament de l’equilibri financer del contracte de
concessió.
- L’acord del Ple vulnera els principis generals de confiança legítima i dels actes
propis.
Així mateix, l’empresa concessionària sol·licita la suspensió de l’acte impugnat.
FONAMENTS JURÍDICS:
-

L’article 248 b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en el qual s’estableix la
potestat de l’ens concedent de fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest
efecte, l’ens local pot inspeccionar el servei, les obres, les instal·lacions i els
locals, i la documentació relacionada amb l’objecte de la concessió i pot dictar
les ordres per mantenir o restablir la prestació corresponent.

-

L’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el qual es
preveuen les causes de nul·litat dels actes administratius.

-

L’article 105.2 del mateix text legal, en el qual s’estableix que les administracions
públiques poden rectificar d’ofici els errors materials dels seus actes.

-

Els articles 115 i 116 de la Llei 30/1992, pel que fa a la regulació del recurs de
reposició.
- L’article 111 de la Llei 30/1992, pel que fa a la suspensió de l’execució dels actes
administratius.
- L’article 15 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, la
qual estableix un termini de prescripció de quatre anys per als drets de la
hisenda pública.

A la vista dels fets i fonaments de dret anteriors, s’emet l’INFORME següent:
Consta a l’expedient que l’acord recorregut va ser notificat a l’empresa interessada en
data 28 de juny de 2013 i el recurs de reposició es va presentar en el Registre general
de l’Ajuntament en data 26 de juliol de 2013, per tant, com que es va presentar dins el
termini legalment establert, s’ha d’admetre a tràmit.
Pel que fa a la suposada nul·litat de l’acord del Ple de data 20 de juny de 2013, s’ha de
manifestar que Transports Urbans del Masnou, SL, no concreta en quina causa de
nul·litat de les previstes a l’article 62.1 de la Llei 30/1992 s’incorre, motiu pel qual, per
si mateix, ja ha de suposar la desestimació de l’al·legació.
Quant al pretès error en el qual manifesta l’empresa interessada que incorre
l’Ajuntament pel que fa al contingut del compte d’explotació, s’ha de dir que els
conceptes continguts en el compte d’explotació no s’han alterat.
D’altra banda, els dos errors detectats en els comptes d’explotació són errors
materials, de caràcter aritmètic, ja que resulten evidents i indiscutibles, sense
necessitat de més raonaments.
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En aquest sentit, només cal comprovar que el pacte segon del conveni pel qual es
modifica la concessió de servei públic de transport urbà signat entre l’Ajuntament del
Masnou i l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL, estableix com a indicador de
l’explotació el concepte de quilòmetre útil/anual i no el de quilòmetre real/anual.
Pel que fa al pagament de l’import corresponent a l’IVA de l’amortització del minibús
MAN, és evident que l’Ajuntament no ha de compensar aquest concepte si a l’empresa
concessionària no li suposa una despesa addicional, ja que resulta deduïble per a
l’operador.
De la mateixa manera que no s’ha modificat el compte d’explotació tampoc no ens
trobem davant d’una modificació del contracte.
Pel que fa a la revisió d’actes ferms i consentits, cal manifestar que l’article 15 de la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària estableix un termini de
prescripció de quatre anys per als drets de la hisenda pública. D’acord amb aquest
precepte i atès que la quantitat regularitzada és un cobrament indegut per part de
l’empresa concessionària, se li poden reclamar els imports corresponents als comptes
d’explotació dels darrers quatre anys.
No es demostra el trencament de l’equilibri econòmic ni financer del contracte per part
de l’empresa concessionària, el qual, d’altra banda, no es produeix, tenint en compte
que no s’ha introduït cap modificació en el contracte, i únicament es regularitzen les
quantitats que ha cobrat de forma indeguda.
L’acord impugnat tampoc no suposa cap vulneració per part de l’Ajuntament del
Masnou dels principis generals de confiança legítima i dels actes propis i obeeix
únicament a la potestat que té l’administració de fiscalitzar la gestió del concessionari,
la qual, una vegada ha detectat un error, té l’obligació de corregir-lo, ja que qualsevol
altra actuació suposaria un enriquiment injust per al concessionari.
Finalment, pel que fa a la sol·licitud de suspensió de l’acte impugnat, cal manifestar
que no s’ha justificat la concurrència de cap de les circumstàncies previstes a l’article
111 de la Llei 30/1992.
Per tot l’exposat, considero que s’han de desestimar les al·legacions contingudes en el
recurs de reposició interposat pel senyor PPPPP, en representació de la mercantil
Transports Urbans del Masnou, SL, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 20
de juny de 2013, en virtut del qual s’aprovaven els comptes d’explotació corresponents
al contracte de concessió del servei públic de transport urbà del municipi
corresponents als anys 2012 i 2013 i les regularitzacions dels comptes d’explotació
corresponents als anys 2009 a 2013, descomptant, a partir del mes de setembre de
l’any 2013 i fins al mes de novembre de 2015, 2.000 euros al mes de les liquidacions
mensuals del contracte esmentat, i 1.731,10 euros de la liquidació corresponent al mes
de desembre de 2015 i s’ha de denegar la petició de suspensió de l’acte impugnat
continguda en l’escrit d’interposició del recurs.”
En virtut del que estableix l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local i l’article 53.1 k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:
Primer. Denegar la sol·licitud de suspensió dels efectes de l’acte impugnat, de
conformitat amb l’informe jurídic emès en data 2 d’agost de 2013 per la tècnica de
gestió de l’Àrea de Foment, el qual es transcriu literalment a la part expositiva de la
present resolució.
Segon. Desestimar les al·legacions contingudes en el recurs de reposició interposat
pel senyor PPPPP contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 20 de juny de 2013
en virtut del qual es van aprovar els comptes d’explotació del contracte de concessió
del servei públic de transport urbà del municipi corresponents als anys 2012 i 2013 i
les regularitzacions dels comptes d’explotació corresponents als anys 2009 a 2013,
pels motius exposats en l’informe jurídic anteriorment referit.
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Tercer. Donar compte del present acord al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió
que se celebri als efectes de la seva ratificació.
Quart. Notificar la present resolució a la mercantil Transports Urbans del Masnou,
SL.»
En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal, es proposa l’adopció
dels acords següents:
Primer. Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 12 d’agost de 2013, en virtut del qual es
desestimen les al·legacions contingudes en el recurs de reposició interposat per
l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de
data 20 de juny de 2013, en virtut del qual es van aprovar els comptes d’explotació del
contracte de concessió del servei públic de transport urbà del municipi corresponents
als anys 2012 i 2013 i les regularitzacions dels comptes d’explotació corresponents als
anys 2009 a 2013.
Segon. Notificar el present acord a l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat,
majoria absoluta.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Sí, només vull agrair el vot favorable a la ratificació del decret de tots els regidors
representants en aquest consistori i explicar que es va haver de fer al seu moment per
decret d’alcaldia, perquè l’Ajuntament tenia trenta dies per donar resposta al recurs i,
com que el recurs va entrar el 26 de juliol, s’hi havia de donar resposta dins del mes
d’agost i, per tant, es haver de fer per Decret i ratificar-lo en aquest Ple ordinari que
estem celebrant ara mateix. Gràcies a tots.
7) Ratificació del Decret d’Alcaldia del 9 de juliol de 2013, pel qual es va aprovar
l’addenda al conveni d’adhesió del servei de transport urbà del Masnou al
sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità
El senyor Joaquim Fàbregas Sagué, regidor delegat de Mobilitat, llegeix la proposta
següent:
«Vist el Decret d’Alcaldia de data 9 de juliol de 2013, en el qual es disposa textualment
el següent:
“Vist que el 19 d’abril de 2007 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el conveni d’adhesió
dels serveis urbans del Masnou al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport
Metropolità.
Atès que, el 22 de desembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el nou conveni
d’adhesió del servei urbà del Masnou al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del
Transport Metropolità.
Atès que, el 26 de juny de 2013, l’ATM va enviar l’addenda al conveni d’integració
tarifària mitjançant un correu electrònic en el qual s’informava que, durant el mes de
juliol, es preveu celebrar una sessió al Departament de Territori i Sostenibilitat per a la
signatura de totes les addendes del projecte T-Mobilitat.
Atès que l’ATM proposa establir un nou sistema de bitlletatge anomenat T-Mobilitat
amb l’objectiu d’incorporar-hi les noves tecnologies i incrementar la utilització del
transport públic.
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Atès que, en data 2 de juliol d’enguany, l’ATM informava, per mitjà de correu
electrònic, que es procedirà a la signatura d’aquestes addendes durant la setmana del
15 al 19 de juliol de 2013.
Atès que, en data 3 de juliol de 2013, la tècnica de Mobilitat de l’Ajuntament va emetre
un informe en el qual manifestava textualment el següent:
“Proposta d’aprovació de l’addenda al conveni d’adhesió del servei de transport urbà
del Masnou al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità.
Antecedents
1. El 19 d’abril de 2007, el Ple va aprovar el conveni d’adhesió dels serveis urbans de
la ciutat del Masnou al Sistema Tarifari Integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità.
2. El 22 de desembre de 2011 el Ple va aprovar el nou conveni d’adhesió del servei
urbà de la ciutat del Masnou al Sistema Tarifari Integrat de l’Autoritat del Transport
Metropolità.
3. Una vegada superada la implantació del sistema tarifari integrat actual, l’ATM ha
projectat la implementació d’un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió (“projecte TMobilitat”) amb l’objectiu d’incorporar les noves tecnologies i incrementar la utilització
del transport públic.
4. L’ATM proposa establir un nou sistema de bitlletatge desenvolupat en tres nivells
d’actuació: un nou model tecnològic amb la incorporació de xips sense contacte en
venda i validació, un nou model tarifari adaptant el preu del transport públic a la
mobilitat real de cada ciutadà, i un nou model de gestió en relació amb la implantació,
el manteniment i l’operació.
5. El 26 de juny de 2013, l’ATM va enviar per correu electrònic el document d’addenda
al conveni d’integració tarifària. En aquest correu s’informa que durant el mes de juliol
es preveu celebrar una sessió al Departament de Territori i Sostenibilitat per a la
signatura de totes les addendes del projecte T-Mobilitat.
6. El 2 de juliol de 2013, l’ATM envia la informació complementària que prèviament
havia sol·licitat l’Oficina de Mobilitat, on es detalla que, un dia de la setmana del 15 al
19 de juliol de 2013, les empreses que presten el servei als ajuntaments adherits al
sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità procediran a la signatura
de les addendes. No obstant això, és necessari que, per procedir a la signatura
corresponent de l’addenda, l’hagi aprovada prèviament l’Ajuntament.
7. En aquest mateix correu, l’ATM informa que, en el cas del servei urbà del Masnou,
suposarà canviar tot el maquinari i els sistemes necessaris per a la validació i
transmissió de la informació des dels autobusos a la base de dades central i a la del
mateix operador i, com que no disposa de títols propis (a excepció del bitllet senzill),
no suposa cap altre canvi. El cost econòmic del canvi de maquinari i els sistemes seria
zero per a l’Ajuntament, i l’assumiria l’ATM.
Conclusions
1. Informo favorablement sobre l’aprovació del contingut de l’addenda al conveni
d’adhesió del servei de transport urbà del Masnou al sistema tarifari integrat de
l’Autoritat del Transport Metropolità, per tal que l’ATM procedeixi a la signatura del
mateix.
2. Que, atesa la urgència de l’aprovació esmentada, i tot i tractar-se d’una matèria de
competència del Ple municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 53.1 k) del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, s’haurà d’aprovar per Decret d’Alcaldia, el
qual se sotmetrà a la ratificació del Ple municipal a la propera sessió que es convoqui.”
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En virtut del que estableix l’article 53.1 k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:
Primer. Aprovar el contingut de l’addenda al conveni d’adhesió del servei de transport
urbà del Masnou al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità.
Segon. Facultar l’alcalde per a la gestió posterior i la signatura de tots els documents
necessaris per fer efectiu l’acord anterior.
Tercer. Notificar el present acord a l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM) i a
l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL.
Quart. Sotmetre la present resolució a la ratificació corresponent del Ple municipal a la
propera sessió que se celebri, en virtut del que estableix l’article 53.1k) del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.”
En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal, es proposa l’adopció
dels acords següents:
Primer. Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 9 de juliol de 2013 en virtut del qual
s’aprova l’addenda al conveni d’adhesió del servei de transport urbà del Masnou al
sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità.
Segon. Notificar el present acord a l’Autoritat del Transport Metropolità i a l’empresa
Transports Urbans del Masnou, SL.»
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 3 vots d’abstenció (ICV-EUiA).
S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup està d’acord que s’estudiïn mesures que
serveixin per incentivar l’ús del transport públic i també que entre aquestes mesures
tinguin especial importància les noves tecnologies.
El que el nostre Grup el que no pot fer és donar suport a una proposta d’addenda a un
conveni en el qual, malgrat l’informe de la tècnica de Mobilitat al qual s’ha fet esment
abans, les modificacions del nou sistema de Mobilitat suposarien costos per a
l’Ajuntament. L’informe de la interventora, que també apareix a l’expedient, diu que de
la informació existent a l’expedient no es pot deduir que això tingui costos per a
l’Ajuntament. Quins costos tindria? D’altra banda, sabem també que una part
d’aquests costos repercutiran en l’operador i l’operador, a partir del 2015, podria ser
l’Ajuntament del Masnou si el concurs que s’ha de convocar per adjudicar la concessió
a partir del 2015 quedés desert.
I, finalment, també desconeixem, perquè a l’expedient no hi apareix, quins serien els
costos i quina seria la previsió de les noves tarifes per als usuaris, perquè en aquest
nou sistema es diu que, a mesura que s’utilitzi amb més freqüència el transport públic,
les tarifes aniran disminuint, però no s’especifica cap xifra. Per tant, en aquestes
condicions, el nostre Grup no podia donar suport a aquesta proposta.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Bé, només per agrair també el vot favorable de tots els grups municipals, excepte ICVEUiA. Vull comentar que, si bé és cert que, a través de correus electrònics des de
l’ATM, ens han informat que el cost d’implantar aquesta T-Mobilitat no suposarà una
major despesa per a l’Ajuntament, ara, ja l’ATM es queda, des del 2007, des del
moment en què ens hi vam integrar, un percentatge de la recaptació dels bitllets
integrats.
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Sembla que, un cop implantada la T-Mobilitat, seguiran quedant-se el mateix
percentatge, segons ens han informat. Bé, és cert que no hi ha un informe econòmic,
diguem-ne, amb gaire base, però sí que és veritat que aquí el que hi ha és una decisió
política. Volem que a partir de la implantació de la T-Mobilitat el transport urbà del
Masnou estigui integrat? Sí o no? I si és que sí, hem de signar aquest conveni.
Aquest conveni, malgrat que als antecedents es deia que segurament la signatura es
faria al mes de juliol, es va fer el divendres passat i puc fer la relació d’ajuntaments
que van signar aquest conveni i tots tenen la mateixa informació que el Masnou:
Sabadell, Terrassa, Mataró, Rubí, Martorell, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la
Geltrú, Sitges, Vallirana, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Papiol, Manresa, Sant
Sadurní d’Anoia, Vilassar de Mar, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès,
Valldoreix, Cabrera de Mar i el Masnou. Aquests són els municipis que han aprovat,
tots ells, la majoria per decret, l’addenda, l’han ratificada al Ple i divendres passat eren
a la signatura de l’addenda a la seu de l’ATM de Barcelona. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Agraeixo al regidor de Mobilitat l’àmplia explicació quant al nombre i la relació de
municipis que s’han adherit a l’addenda, però he de contradir-lo en el sentit que
l’important no és si volem estar integrats o no volem estar integrats, sinó a quin preu.
Quin és el cost d’aquesta integració per a l’Ajuntament, per a l’operador i, sobretot, per
als ciutadans i ciutadanes del Masnou? I, d’aquesta pregunta, la resposta està en
l’aire.
El Sr. Joaquim Fàbregas
La integració tarifària, aprovada per primer cop aquí el 19 d’abril del 2007, diguem que
va ser, sota el meu punt de vista, un avenç important per als usuaris que, abans, quan
havien d’anar a Barcelona amb tren, estaven obligats a comprar un bitllet la tarifa del
qual avui és de 2 euros —no sé el 2007 quina era— per desplaçar-se a qualsevol punt
del municipi. Per tant, el bitllet integrat és un benefici per a l’usuari, i creiem i crec que
tots els grups que hi han votat a favor comparteixen aquesta opinió, que el que hem de
valorar també és el benefici que aporta a l’usuari i el fet que segurament hi ha més
gent que utilitza el transport públic als municipis integrats que als que no ho estan i,
per tant, malgrat que no tenim a dia d’avui fidedignament quin pot ser-ne el cost, de
moment, expressem la voluntat d’integrar-nos en aquest sistema nou de la T-Mobilitat
i, de tota manera, no es començarà a implantar fins al 2016, quan la concessió actual
de l’operador haurà acabat i, per tant, ja veurem quin cost tindrà en aquell moment,
però, en tot cas, val la pena posar ara de manifest la voluntat de l’Ajuntament de seguir
en la integració tarifària, perquè és un benefici per a l’usuari del transport públic.
8) Aprovació del compte general corresponent a l’exercici 2012
El senyor Llorenç Birba Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
«Atès que en data 10 i 18 de juliol de 2013, es va reunir la Comissió de Finances, que
actua com a Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici
de 2012, format pels documents establerts a l’article 209 de la Llei reguladora de les
hisendes locals 39/88, de 28 de desembre, del text refós aprovat per RDL 2/2004, i
d’acord amb les regles 97 a 104 de l’Ordre eha/. 4041/2004, de 23 de novembre, per la
qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat (BOE de 9 de desembre
de 2004).
Atès que s’ha exposat al públic en la forma i els terminis establerts a l’article 212.3 del
text refós aprovat per RDL 2/2004, de la Llei 39/88, de 28 de desembre, i s’ha publicat
l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 2 d’agost de 2013, sense que
durant el termini d’exposició al públic s’hagi produït cap reclamació.
Es proposen els acords següents:
Primer. Aprovar els comptes generals de l’exercici 2012, de conformitat amb el que
estableix l’article 212.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, Llei
39/88, de 28 de desembre, aprovat per RDL 2/2004.
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Segon. Trametre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del compte general, de
conformitat amb el que prescriu l’article 212.5 de la normativa d’hisenda bàsica local
abans esmentada, en el termini més curt possible, per tal que realitzi la fiscalització
externa de la corporació.”
El Sr. Llorenç Birba
En tot cas, faré un breu resum dels resultats del compte general.
Com ja he dit, aquest compte va ser exposat, debatut i aprovat a la Comissió Especial de
Comptes que va tenir lloc tant el dia 10 com el 18 del passat mes de juliol. Posteriorment,
s’ha sotmès a informació pública i no hi ha hagut cap al·legació, i avui toca formalitzar-ne
la darrera aprovació per ser lliurat en temps i forma a la Sindicatura, tal com prescriu la
legislació vigent.
El Compte General presenta afortunadament un canvi de tendència que permet
concloure una millora de la situació financera de la corporació municipal. A grans trets,
s’han equilibrat els comptes, s’ha rebaixat l’endeutament d’uns 20 punts percentuals i ja
ens situem per sota del límit permès actualment.
El resultat pressupostari ha passat de negatiu a positiu i el romanent ha passat de
números vermells a números negres.
També molt breument, què s’ha fet? S’ha vetllat perquè la despesa no superés els
recursos disponibles. També aquí hi va ajudar de forma important la supressió d’una
paga extra al personal.
D’altra banda, davant dels ingressos, s’ha aprofitat, en el bon sentit de la paraula, el
decretazo del senyor Rajoy que ens va imposar un increment del 10% de l‘IBI durant
l’exercici 2012 i 2013.
Nosaltres, aquest increment l’hem aprofitat no per gastar més, sinó per sanejar els
comptes. I, per tant, es pot concloure, amb les dades del compte general comparades
amb els exercicis anteriors, que les finances municipals van pel bon camí, que
progressen adequadament i, si continuem en aquesta línia, això ens permetrà, a la llarga,
destinar més recursos en despesa corrent o en inversions, o sigui, destinar
proporcionalment més recursos als ciutadans, al poble i menys a les entitats financeres.
Gràcies.
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 11 vots a favor (CiU, ERC-AM
i GIM) i 10 vots d’abstenció (PSC-PM, ICV-EUiA, PP i la regidora no adscrita).
S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres ens hem abstingut perquè pensem que la
responsabilitat bàsica de l’aprovació correspon a l’Equip de Govern independentment
dels continguts que puguin tenir els comptes de l’Ajuntament.
Només vull fer una observació al comentari del senyor Birba. Quan parla amb un to
negatiu del decretazo, vol dir que el decret ha anat molt bé a les arques municipals i,
gràcies a això, els comptes s’han arrodonit, és a dir, vol dir que el sacrifici polític l’ha
assumit el senyor Rajoy, però el benefici econòmic l’ha assumit el departament del
senyor Birba. Semblava que era al revés, però no. Jo ho aclareixo més que res perquè
quedi constància que és així. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
L’abstenció del nostre Grup ha estat motivada bàsicament perquè aquest és un tema
molt important no només des d’un punt de vista econòmic sinó també polític i, tal com
vam manifestar a la Comissió Especial de Comptes del 18 de juliol, enteníem que la
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informació de la qual disposàvem en aquell moment era insuficient i, a més a més,
l’havíem tinguda en un termini molt escàs per poder-la estudiar. Per tant, això ha estat el
que ha motivat la nostra abstenció.
El que demanaríem a l’Equip de Govern és que tornés a les pràctiques de governs
anteriors en les quals se’ns facilitava gairebé tota la documentació de la qual disposava la
Regidoria de Finances en suport electrònic, no cal fer-ho en suport paper, i amb temps
suficient, la qual cosa ens permetia fer-nos una idea molt més acurada i molt més exacta
del que realment s’explicava.
I pel que fa a la intervenció del senyor Birba respecte al decretazo, nosaltres no
compartim ni el decretazo ni compartim la decisió de retallar la paga extra dels funcionaris
i, en tots dos casos, nosaltres hem manifestat sempre la nostra oposició a aquests dos
temes, ja que, efectivament, Convergència ha aprofitat per sanejar les finances locals a
costa dels ciutadans del Masnou, treballadors i no treballadors municipals.
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. El nostre Grup Municipal s’ha abstingut, tot
i que el document és un document..., bé, l’expedient és un expedient ben tramitat, que
dóna un bon reflex de quina és la situació de les arques municipals, que són un reflex
també de com s’ha gestionat el pressupost.
Jo crec, a diferència del company d’Iniciativa, que aquest any sí que s’ha donat amb
temps, potser no a la Comissió, no es va donar a temps. Jo a la Comissió no em vaig
pronunciar, perquè sí que és veritat que no teníem temps, però des que es va donar al
mes de juny fins al dia d’avui, en què el portem a aprovació, sí que hi ha hagut temps
suficient per haver-se’l mirat i estudiat, almenys és el que creiem nosaltres i, fins i tot, a
diferència també del que va passar l’any passat, aquest any no només hem tingut aquest
temps, sinó que, a més a més, pel que fa a la informació, Tresoreria i Intervenció han
donat les explicacions pertinents, amb la qual cosa jo aprofito aquest any per felicitar-los
perquè la feina ha estat ben feta i s’ha exposat perfectament.
No donem suport, però, a la proposta, perquè aquesta informació, aquest expedient, el
que fa és, d’alguna manera, reflectir la liquidació d’un pressupost tant pel que fa als
ingressos, les taxes i els impostos, i concretar les partides pressupostàries amb les quals
nosaltres no hem estat d’acord en el moment de la seva aprovació ni en tot el
procediment de tot l’exercici. Per tant, el que no farem és votar-hi a favor, perquè no
volem donar carta de naturalesa a aquest pressupost del 2012. Gràcies.
El Sr. Llorenç Birba
Sí. Només per aclarir dues coses al Partit Popular i al Grup d’Iniciativa. Com he dit al
senyor Gual, és un document tècnic, no polític i, per tant, no està polititzat i és un tema de
responsabilitat de tot l’arc polític municipal.
Pel que fa al tema del decretazo, ho he dit en el bon sentit de la paraula i, a més a més,
he dit “i ho hem aprofitat bé per sanejar” i, després, tant el decretazo que va venir el dia
30 o el 31 de desembre, quan nosaltres ja teníem ordenances fiscals, no l’ha posat el
Govern municipal ni tampoc la retallada de la paga extra, sinó que són unes imposicions
externes alienes a la decisió del Govern. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, respecte a les intervencions que s’han produït. Quan el
nostre Grup ha dit que la informació era insuficient, el retret no era un retret tècnic, sinó
que era un retret polític.
I, per respondre la intervenció del senyor Birba, nosaltres no hem entrat a valorar el
contingut del document. És clar que el contingut del document és un document tècnic,
però les indicacions perquè aquest document arribi en determinades condicions a
l’oposició o en unes altres són sempre indicacions polítiques, no estan en la voluntat dels
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tècnics que elaboren aquesta documentació. Per tant, insisteixo que a mi m’agradaria
que el regidor de Finances prengués nota de la demanda que he fet abans, perquè
l’important no és que des del dia 18 de juliol tinguem temps suficient per estudiar-la fins al
setembre. La informació l’hem de tenir amb temps suficient perquè quan emetem la
nostra opinió com a Comissió Especial de Comptes tinguem aquest termini i no l’hem
tingut, ni aquest any ni l’any passat.
El Sr. Pere Parés
Passem al punt següent. Prenem nota d’intentar fer-ho en la mesura que sigui possible,
però també amb el convenciment que creiem que estem obrant bé. Potser, doncs, cal
aprofitar aquesta intervenció del senyor Màxim per intentar fer les coses encara millor.
9) Conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme per a la compra
agregada de gasoil
El Sr. Llorenç Birba
Bé, es tracta d’acollir-nos a una compra centralitzada per complir dos objectius: la
reducció dels preus de compra i també una formalització contractual legal.
El senyor Llorenç Birba Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
«Atès que des del Consell Comarcal del Maresme s’ha estat realitzant una tasca
d’agregació de la demanda de determinats subministraments i serveis dels municipis
del territori del Maresme amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental.
Atès que en aquest moment està previst, des del Consell Comarcal, promoure per a
tots els ajuntaments del territori del Maresme la compra agregada de gasoil.
Vist el conveni tipus de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i diversos
ajuntaments per a la compra agregada de gasoil, aprovat pel Decret de presidència
núm.209/13 de data 18 de juliol de 2013.
Vist l’informe emès pel tècnic de tresoreria, en què es valoren els avantatges a
l’adhesió al conveni pel que fa a l’estalvi econòmic i procedimental, la regularització de
la compra de gasoil dins la legalitat, i un major control del consum.
Atesos els articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local; els articles 303 a 311 del Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i els articles 9 i 15 de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les administracions públiques del procediment administratiu comú, que
reconeix a les administracions locals atribucions per establir convenis de cooperació
tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú mitjançant la figura de l’encàrrec
de gestió.
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 del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del
Maresme i l’Ajuntament del Masnou per a la compra agregada de gasoil, des de la
data de la signatura fins al termini del 31 de desembre de 2015.
Segon. Consignar en els pressupostos de 2014 i 2015 la dotació suficient a les
aplicacions pressupostàries que corresponguin per fer front a la despesa derivada
d’aquest subministrament.
Tercer. Autoritzar la despesa màxima de 7.000 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 13MS1550063900 per a l’adquisició d’un dipòsit de 3.000 litres de
capacitat i de l’equip de control de proveïment.
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Quart. Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a l’execució
del present acord.»
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, PP i GIM) i 4 vots d’abstenció (ICV-EUiA i la regidora no adscrita).
S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup està d’acord amb qualsevol iniciativa, bé, a
estudiar qualsevol iniciativa que estigui adreçada a aconseguir un estalvi econòmic per
a les arques municipals i, també, a aquelles que vagin adreçades a intentar que les
compres es realitzin dins de la legalitat en el màxim que sigui possible. Ara bé, tal com
vam dir a la Comissió Informativa corresponent, considerem que aquest expedient és
un expedient molt pobre, que el suposat estalvi econòmic de 10 cèntims per litre del
qual parla l’informe és únicament un suposat estalvi i que el que sí que és clar és que
l’Ajuntament s’obliga, de moment, a consignar 7.000 euros per a la reposició d’aquest
dipòsit i per a les actuacions complementàries, i, també, a més a més, a consignar en
el pressupost de 2014 i 2015 unes partides de les quals no coneixem l’import, per tant,
són motius suficients per no poder donar suport a la proposta. Gràcies.
El Sr. Artur Gual
Gràcies. Primer de tot, he de dir que, pel que fa a la intervenció que m’ha precedit del
senyor Màxim Fàbregas, aquesta vegada sí que estem d’acord amb la poca
documentació, amb la manca d’informació, amb la manca de concreció de la proposta,
però també hem de tenir en compte que l’experiència que té el nostre Ajuntament amb
la compra agregada a través del Consell Comarcal amb els temes de telefonia mòbil i
amb els temes de la llum són experiències que han sortit molt positives per a aquest
Ajuntament.
Entenem que, en el cas del gasoil, en el cas que ens ocupa avui, per tres aspectes
també creiem que és absolutament necessari concórrer d’aquesta manera. El primer
és per respecte legal, perquè d’alguna manera legalitzem una situació que, tal com
anem procedint en el dia d’avui amb la compra d’aquest gasoil, doncs estem en una
situació que no sé fins a quin punt s’aguanta jurídicament.
Segon, pel control del consum. El sistema que més s’està utilitzant, em sembla que la
proposta de sistema que es porta amb la compra agregada, que vol dir tenir un dipòsit
i que funcionarà amb una sèrie de codis i targetes, suposo, per a cada vehicle, farà
que el control del consum sigui molt millor del que tenim ara.
I, finalment, veient les experiències que hem tingut abans amb la telefonia i amb la
llum i amb sentit comú, si unim uns quants ajuntaments en aquesta compra agregada
és absolutament real que hi haurà una millora de les condicions econòmiques per a
l’adquisició d’aquest gasoil. Per tant, el nostre Grup Municipal, malgrat que hi ha
aquestes mancances en la proposta, sí que dóna un vot de confiança a la proposta
que presenta l’Equip de Govern.
10) Donar compte de l’informe 11/2013: Control intern en municipis d’entre
20.000 i 100.000 habitants publicat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya
«Primer. Donar compte de l’informe 11/2013: Control intern en municipis d’entre
20.000 i 100.000 habitants publicat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya en
compliment de la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre,
de mesures fiscals i financeres.»
Els assistents en resten assabentats.
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11) Donar compte de l’informe d’Intervenció número 40/2013 de seguiment del
Pla d’ajust dels segon trimestre del 2013
«Primer. Donar compte de l’informe d’Intervenció número 40/2013 de seguiment del
Pla d’ajust del segon trimestre 2013, elaborat el dia 12 de juliol de 2013. »
Els assistents en resten assabentats.
12) Donar compte de l’informe d’Intervenció número 46/2013 d’avaluació del
compliment d’objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon
trimestre del pressupost 2013 amb motiu de la seva remissió al Ministeri
d’Hisenda
«Primer. Donar compte de l’informe d’Intervenció número 46/2013 d’avaluació del
compliment d’objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del
pressupost 2013 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda elaborat el dia 3
de setembre de 2013. »
Els assistents en resten assabentats.
13) Donar compte de l’informe corresponent al segon trimestre de l’any 2013
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents,
emès conforme a allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol
«El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:
“Informe del segon trimestre del 2013 sobre compliment de terminis de
pagament d’obligacions pendents
De conformitat amb allò establert a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s’haurà d’emetre
un informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que
inclourà necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb
incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex següent:
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre el compliment dels terminis, un resum del
nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, la
relació de factures que consten al registre de factures des de fa més de tres mesos
sense que hi hagi hagut reconeixement de l’obligació, així com la mateixa relació
agrupada per estat de tramitació del segon trimestre de 2013.
Normativa aplicable:
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament pel qual
es regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el
valor afegit.”
Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que se celebri.”»
Els assistents en resten assabentats.
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14) Control dels òrgans de Govern municipals
a) Contesta de l’Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la
sessió anterior
El Sr. Eduard Garcia
Sí. Per donar contesta a una pregunta que va fer el senyor De las Heras en el Ple
passat en què demanava que es revisés un tema d’un comerciant del port.
Segons ens indicava el senyor De las Heras, aquest senyor havia fet arribar una
petició a l’Ajuntament referent a la reducció del seu aforament i aquesta petició li havia
estat denegada.
Una vegada revisada tota la documentació de l’expedient que consta a l’Ajuntament, li
hem de dir que, el 15 de febrer del 2012, l’any passat, es va presentar la sol·licitud per
a la modificació d’aforament de l’activitat de referència i s’hi va adjuntar documentació
tècnica justificativa.
El tècnic municipal, en data 15 de març de 2012, va emetre un informe en el qual
posava de manifest que, a la vista de la documentació presentada, mancava per
justificar l’aforament de la terrassa, ja que el pla especial del sistema portuari del
Masnou estableix que, per al càlcul d’aforament, s’ha d’incloure també aquesta
superfície.
L’informe tècnic va ser notificat al titular de l’activitat en data 30 de març del 2012, és a
dir, un mes i mig després de la seva petició. Fins a data d’avui, l’interessat no ha
presentat cap altra documentació justificativa sol·licitada pel tècnic municipal a l‘efecte
de poder informar-lo de si és o no és possible aquesta modificació sol·licitada. Per tant,
en tot cas, vull aclarir que no és que s’hagi rebutjat ni que s’hagi denegat cap petició,
sinó que el que han fet els tècnics de la casa ha estat demanar una informació
complementària que a dia d’avui doncs encara no ha estat presentada i, per tant, no
s’ha pogut resoldre el tema. Res més. Gràcies.
b) Suggeriments i preguntes adreçats a l’Equip de Govern
La Sra. Judit Rolán
Bona tarda. A mi segurament em falta una resposta, però no es devia entendre. Al Ple
passat, preguntava al regidor de Manteniment si les obres de millora que s’estaven
portant a terme al municipi, especialment les d’asfaltatge, responien a algun pla. Ell em
va respondre que estaven treballant en un plec i que precisament aquell dia s’obrien
els sobres i que s’hi havien presentat vuit empreses. M’agradaria tenir-ne més
informació. Segurament no vaig ser prou clara o no m’ha arribat. Si pogués el regidor,
m’agradaria tenir més informació sobre el plec i com ha anat.
També a aquest mateix regidor, m’agradaria fer-li arribar una demanda veïnal. El
carrer de Vallromanes del nostre municipi no consta no sé si als plànols o a la guia que
té la Policia Local o els Mossos d’Esquadra i, recentment, els veïns van haver de
trucar als Mossos d’Esquadra perquè s’hi presentessin i, en no constar als plànols, els
Mossos van trigar 45 minuts a arribar-hi. No sé si es pot arreglar des de l’Ajuntament o
no, però els Mossos mateixos van manifestar que el problema era que no sabien ben
bé on començava i on acabava aquell carrer i havien estat donant voltes buscant-lo.
Per sort, no era una cosa de vida o mort i no va passar res, però ara que ho sabem,
crec que hauríem d’intentar que no tornés a passar, no sigui cas que la propera
vegada sí que vagi de deu minuts.
Aquests mateixos veïns demanen que s’estudiï la possibilitat d’incloure uns
contenidors d’escombraries al carrer, ja que no n’hi ha i han de portar les escombraries
força lluny i aprofiten que el camió fa la volta allà mateix, al davant, i llavors, bé,
aprofiten que passa per allà. Si s’hi poguessin incloure uns contenidors, doncs els
solucionaríem un gran problema.
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Finalment, a la regidora d’Ensenyament. Tot i que a la comissió pertinent ens va dir
que ens actualitzaria les dades i que tot havia anat bé, vull preguntar-li pel
començament del curs escolar: incidències, matriculacions i altres, i, després,
m’agradaria saber com té organitzada definitivament la Regidoria d’Ensenyament
després de la marxa de la tècnica. Moltes gràcies.
El Sr. Francisco Avilés
Gràcies, senyor alcalde. Primer, una pregunta per a Salut Pública. Hem detectat que
alguns veïns donen menjar sovint a coloms, cosa que genera situacions a vegades
complicades per a la resta de veïns, ja que representa l’acumulació d’aquests animals.
Passa, per exemple, a Mestres Villà, Capitans Comelles i en altres indrets de la
població. Suposo que no deu constar això a l’Equip de Govern o a la regidoria
corresponent. Ens agradaria saber, des de l’Ajuntament, quines actuacions es poden
fer, si ja s’ha fet alguna actuació, si està previst fer-ne alguna... Bé, que ens informin
sobre això, que en alguns casos pot generar algun problema, no en tots, però quan hi
ha una massificació d’aquests animals, entenem que es podrien produir problemes de
salut pública.
Ja hem parlat en plens anteriors sobre l’estat de les voreres i els carrers, fins i tot
d’alguns que es van enfonsar parcialment. Resulta que també ara el carrer d’Enric
Granados es va veure afectat per un enfonsament —no gaire important, però vaja, al
mig del carrer— que va fer perillar que els veïns passessin tranquil·lament per aquella
via. Recordo que aquest Grup va demanar —com que és un dels pocs carrers sense
asfaltar que queda al municipi— en el pressupost d’enguany fer una urbanització
d’aquell carrer, aprofitant que ara els costos d’urbanització, en principi o per
suplement, serien més baixos i que els veïns d’entrada estaven d’acord a assumir-los.
Bé, no es va fer cas a l’esmena. Esperem aquest any que el pressupost del 2013 la
pugui incorporar, però el cert és que segueixen mantenint un carrer del segle passat i
ara, doncs, amb problemes relativament importants. Ens agradaria saber si
l’Ajuntament ha fet algun tipus d’actuació per arreglar aquell carrer i el cost que ha
tingut.
També quant a l’estat dels parcs i jardins, algun comença a ser una mica preocupant
per la deixadesa o manca de manteniment i cura, com el de Lluís Companys o el de
Ramón y Cajal, el gronxador del qual està fet malbé. Ens agradaria saber si la
regidoria corresponent té algun pla d’actuació, encara que sigui ordenat, encara que
sigui en el temps i no immediat, per a tots els parcs. Com a mínim ens agradaria tenir
la tranquil·litat que des de Manteniment hi ha un pla de millora i d’actualització dels
parcs infantils i els parcs públics en funció de les necessitats, per saber que hi ha una
disposició o hi ha una predisposició pressupostària, la que sigui, però que, bé, en un
termini ics de temps puguem veure que els parcs i jardins tornen a lluir com abans.
Bé, també s’ha parlat, perquè han vingut molts veïns, dels problemes que hi ha a la
zona de la Colomina per ser una zona residencial de nova construcció i on no hi ha
gaire veïns encara. Bé, doncs han patit robatoris als trasters d’aquelles cases.
Lògicament és molt difícil evitar-los, però sí que ens agradaria saber si des de Policia
Local s’estan fent les rondes de seguiment que es va explicar als veïns que es farien i,
en fi, si s’estan prenent mesures perquè aquella zona formi part del municipi amb tots
els drets i obligacions, que no només són obligacions per pagar impostos i tributs, sinó
que també tenen drets pel que fa a la seguretat, la neteja i tot el que han anat
reclamant. En aquest cas, em centro en el tema de seguretat, perquè ens informen
que hi ha hagut robatoris i que, lògicament, els veïns comencen a estar intranquils i
insegurs.
I, després, l’incivisme torna a estar més de moda: hi ha moltes pintades, també es
pengen banderes sense autorització, cosa que entenem que també és un acte
incívic... Bé, jo entenc que l’Ajuntament ho persegueix de la mateixa manera, de forma
diligent i, bé, que segueixi en aquest línia, ja que, lamentablement, molts d’aquests
actes vandàlics no es poden preveure ni impedir, però, com a mínim, si hi ha una
resposta immediata de l’Ajuntament, farà —o almenys és el que s’intenta— que la gent
que es dedica a fer aquest tipus d’accions desisteixi i, si a més se’n poden enxampar
els autors, encara millor, perquè puguin respondre dels seus actes.
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Ens agradaria també que ens informessin sobre els últims esdeveniments en aquest
sentit i què s’està fent, si s’ha determinat qui són els autors o autor d’alguns dels fets
que acabo d’anomenar, i voldria saber si se’ls reclamarà el reemborsament econòmic
de les despeses que hagin generat a l’Ajuntament i tot allò relacionat amb aquest
assumpte.
I, després, un últim tema que, bé, ha passat una mica, si em permet l’expressió, de
puntetes pel Ple i que ha estat el Decret d’Alcaldia quant al canvi de dedicacions
exclusives. Jo crec que això requeria, i espero que encara es pugui produir, una
explicació una mica més amplia que no la lectura succinta del Decret d’Alcaldia. Per a
qui no sàpiga qui és, per al públic que ens acompanya aquí o que ens pugui estar
veient, és un canvi de dedicacions del regidor que fins ara tenia dedicació exclusiva
per portar Promoció Econòmica, Mobilitat i altres, que deixarà de tenir aquesta
dedicació exclusiva o ha deixat de tenir-la, i passarà a tenir-la el tinent d’alcalde de
Cultura i altres àrees. Hi ha hagut alguns moviments també de carteres, però en
definitiva tampoc no gaire substancials en la nostra manera de veure-ho, perquè
justifiqués aquest canvi de dedicació.
Per això m’agradaria que se’n donessin més explicacions. I, sobretot, l’explicació més
important, la que com a mínim, a nosaltres ens agradaria tenir, és saber si això respon
a una necessitat política o respon a una necessitat del poble, de l’Ajuntament, si
beneficia el servei que prestarà a partir d’ara l’Ajuntament i, per tant, si es justifica
aquesta desviació —no augment, però sí desviació— de despesa. Ho dic perquè
nosaltres vam ser crítics al seu moment quan es va decidir que unes regidories com
Promoció Econòmica i Mobilitat tinguessin una dedicació exclusiva, no per res en
particular, sinó perquè creiem que no era necessari que àrees d’aquestes
característiques tinguessin aquesta dedicació exclusiva, i resulta que ara, sí que és
cert que han passat anys, però ara els actes i esdeveniments ens donen la raó.
Sembla que allò no era prou justificat i que, ara, aquesta justificació o aquesta
dedicació exclusiva ha de passar a mans d’unes altres àrees i unes altres persones.
És clar, com que tot això a mi em fa la sensació que respon a interessos polítics, i
espero que m’equivoqui realment, o sigui, el que m’agradaria és que em poguessin
contradir perfectament i que jo pogués dir “ho sento, m’he equivocat”, però, com que jo
considero que això es deu a una decisió política i no a un interès municipal,
m’agradaria rebre, per part de qui fos, de l’Ajuntament en general, de l’alcalde en
particular, de qui sigui, una explicació més clara i, almenys per mi, més creïble del
perquè d’aquest canvi de dedicació. Doncs, ja està. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Jo tinc unes preguntes. També m’adhereixo a la petició del
meu company, el senyor Avilés, perquè la sensació que tinc és d’un canvi de cromos:
dos anys tu, dos anys jo. És una mica la sensació que tenim nosaltres. Políticament es
podria interpretar així; tècnicament, doncs ja ens ho explicaran els interessats. És una
pregunta.
Una és sobre el tema de les guinguetes. Les guinguetes aquest any s’han instal·lat i és
el primer any que tenim les noves guinguetes i, quan es va fer el canvi anterior, hi va
haver bastant enrenou, força preocupació per part dels propietaris de les guinguetes.
Estèticament és un tema que ha millorat substancialment la platja, nosaltres hi vam
donar suport i és així, però ara que ha acabat la temporada ens agradaria que se’n
pogués fer un balanç obert, és a dir, la nostra proposta és que l’Equip de Govern faciliti
les dades i el coneixement i les eines que té per fer un balanç de la implantació,
d’aquest primer estiu, amb un climatologia..., del nou sistema de guinguetes, com ha
funcionat, com ha estat l’ocupació de la gent que hi estava treballant, ja que hi havia
una preocupació de la gent que hi treballava l’any passat perquè algunes persones
ens van venir a explicar que podien quedar-se sense feina, tenien aquesta sensació, i
això ens va preocupar i volem saber realment si les guinguetes han funcionat pel que
fa a la feina, si han donat ocupació a la mateixa gent, si han pogut fer-ho, més o
menys, si estan satisfetes de com han estat funcionant aquest primer any.
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També ens agradaria que els propietaris poguessin ser convocats al Ple, per què no?,
al final, perquè ells també poguessin interpel·lar i preguntar i, d’aquesta manera,
tindríem una informació exacta de com està funcionant la nostra platja. Aquest és un
suggeriment, una proposta que faig a l’Equip de Govern.
Després, tenia un altre comentari per fer, una resposta a una proposta. Vaig rebre una
carta de contestació. Agraeixo les contestacions que he anat rebent, unes per correu
electrònic, d’altres aquí, a les preguntes que he fet en altres plens. N’hi ha una que he
rebut que, bé, és correcta, però no m’ha satisfet i la vull comentar.
Al Ple del juliol vaig fer una pregunta sobre les festes alternatives que havien tingut lloc
i que havien provocat moltes queixes veïnals. Van ser fins a altes hores de la matinada
i vaig fer unes preguntes: Qui les havia autoritzades? Amb quins permisos s’havia
comptat?, etcètera. La resposta l’he rebuda del senyor Oliveras i em comenta unes
coses que jo penso que, com a mínim, s’han de reflexionar. A la resposta a la meva
pregunta es va dir que les festes alternatives celebrades al mes de juny passat per
diferents entitats de la vila al parc de Pau Casals, en tractar-se de festes alternatives,
no eren organitzades per l’Ajuntament ni disposaven d’autorització formal. Però, es va
considerar que tolerar-ne la celebració era més adequat que prohibir-les per evitar
conflictes.
Bé, jo no hi estic d’acord. Jo penso que, qualsevol tipus d’acte que s’organitza al
Masnou, l’Ajuntament l’ha d’autoritzar o l’ha de denegar i, si el denega, és amb totes
les conseqüències i si l’autoritza és per donar totes les garanties tant d’aforament, com
de vigilància de sorolls, com de respecte al veïnat, com de control de begudes
alcohòliques, com d’altres controls que cregui oportuns el departament de Policia,
etcètera. I, és clar, amb aquesta resposta, jo el que entenc és que deixen fer i ho
toleren, però és que l’Ajuntament, i és un suggeriment, crec que no ha de tolerar res;
sinó que ha d’autoritzar o ha de denegar i ha de motivar tant una cosa com l’altra. Això
és actuar en nom de tots els veïns. Gràcies.
La Sra. Carmen Martínez
Jo volia preguntar al senyor Matas que al darrer Ple o a l’anterior, no ho recordo
exactament, quant al tema dels veïns de la Colomina, vau quedar que al setembre
començaven una sèrie d’accions i volia saber, com que ja som al mes de setembre, ja
s’acaba, si han començat les accions.
I la segona pregunta és sobre el carrer de Navarra, els sots dels arbres, que ja van
quedar en el mandat passat sense tapar. Acabarem aquest mandat i no els taparan...
He vist més de quatre cotxes allà carregant-se les rodes. Si us plau, demano que en
prenguin nota i que ho facin ja d’un cop. Gràcies.
El Sr. Francesc Xavier Serra
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, en referència a les beques de menjador i en la
línia amb la demanda feta pel nostre grup comarcal, el grup comarcal de la nostra
coalició del Consell Comarcal del Maresme, voldríem manifestar la nostra preocupació
creixent per aquesta temàtica.
Hem vist, no fa gaire, l’informe dels Síndic de Greuges que ha aixecat certa
polseguera, en el qual s’afirmava que s’havien detectat casos de malnutrició infantil a
Catalunya. Hem vist, a més, darrerament, això em sembla que fa uns deu dies, un
informe d’Intermón Oxfam en el qual s’assegura que, si continuen les circumstàncies
actuals, que sempre poden canviar, però si continuen les circumstàncies actuals,
l’horitzó que tenim és una xifra del voltant de 2 milions i mig de pobres a Catalunya a
l’any 2025. Hi insisteixo: dos milions i mig de pobres al nostre país l’any 2025.
Hem escoltat i hem vist com s’han fet retallades pressupostàries en diverses partides
socials, en el cas que ens ocupa, del Govern de la Generalitat, que gestiona la partida
de beques de menjador.
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Ens consten els endarreriments continuats de pagaments de la Generalitat de
Catalunya, no en beques, sinó absolutament de tots els ingressos que provenen
d’aquesta institució cap al nostre Ajuntament, endarreriments que provoquen
situacions indefensables per als usuaris becats i que fan, molt sovint, molt difícil que es
puguin utilitzar les beques que se’ls han concedit. Cal tenir en compte, a més, la seva
situació econòmica i les condicions específiques econòmiques que han de tenir les
famílies que tenen dret a aquestes beques, que ja tenen uns barems específics per
poder tenir accés a aquestes beques.
Per això hem demanat al Consell Comarcal del Maresme informació i una actuació
conjunta de tots els grups comarcals en aquest tema i volem demanar, en el cas de
l’Ajuntament del Masnou, també un informe sobre el nombre dels sol·licitants de beca,
i de les concessions que realment s’han obtingut dels darrers tres cursos escolars, un
informe sobre els períodes de pagament reals de les beques per part del Consell
Comarcal del Maresme, per tant, de l’Ajuntament cap als becats. I, en tercer lloc, si
d’aquestes informacions es pogués inferir una situació de demanda social de
necessitat alimentària no atesa d’infants al nostre municipi, demanaríem prendre una
de les dues accions següents o bé potser les dues. L’una és tenir una partida
específica municipal que ajudi a solucionar aquesta situació i, la segona, demanar,
evidentment a qui té la competència, que és la Generalitat de Catalunya, que faci els
moviments pressupostaris corresponents ara que es discuteix el pressupost,
justament, perquè hi hagi les partides suficients i, en aquest sentit, potser seria bo que
la Comissió de Benestar Social creada parlés d’aquest tema, podria ser l’àmbit en el
qual podíem debatre aquesta qüestió.
En segon lloc, respecte a l’ús com a aparcament de la plaça de Roger de Flor, avui hi
havia dos cotxes. Sé que venir a aparcar per aquí... Jo sé que des de l’Ajuntament
s’han pres mesures, però també sé que continuarem tenint una situació semblant.
I, en tercer i darrer lloc, ha fet esment el senyor alcalde, a l’inici d’aquest Ple, entre
altres informacions, al tema de l’Onze de Setembre i, entre altres coses, al tema de la
Via Catalana. Cal dir en aquest Ple que va ser segurament la manifestació amb major
participació que s’ha fet mai en aquest poble, que es va fer en perfecte ordre i sense
accidents i això és una cosa que cal comentar. Però, respecte a l’Ajuntament, que es
el que ens interessa especialment, això, en virtut d’aquest esment, hem recordat que
des del nostre Grup es va fer la petició a l’Ajuntament, en aquest cas a l’Equip de
Govern, en forma de suggeriment, si no ho recordo malament, perquè es fessin tota
una sèrie d’actuacions que permetessin als ciutadans i ciutadanes del nostre poble
conèixer els avantatges i desavantatges que puguin tenir les diferents opcions pel que
fa a la nostra relació de Catalunya amb l’Estat. Ara ho faig en forma de pregunta:
voldria saber si aquest Govern pensa fer alguna actuació en aquest sentit.
I, finalment, i sense ànim de polèmica, home, penjar una bandera es pot dir que és
moltes coses, però dir que penjar una bandera és un acte incívic em sembla fort.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. En l’anterior mandat, diferents membres de l’Equip de Govern
actual, tant de CiU com d’ERC, van demanar de manera reiterada que, una vegada
finalitzades les obres de reparació de l’església de Sant Pere, els contenidors de
recollida selectiva que provisionalment s’havien desplaçat al davant de la façana de
l’escola d’Ocata tornessin a la seva ubicació anterior, Lluís Millet cantonada Rector
Pineda. Han passat molts mesos des que van acabar les obres esmentades i els
contenidors segueixen situats davant la façana de l’escola, oferint una imatge no gaire
agradable a les famílies que diàriament acompanyen els seus infants a l’escola.
Demanem al Govern que, al més aviat possible, torni els contenidors esmentats a la
seva ubicació anterior a l’actual.
També en relació amb l’escola Ocata, hem observat, ja fa temps, que el mur de la
façana principal està cada vegada més deteriorat. Demanem al Govern que doni
instruccions per sanejar la façana esmentada i que col·labori amb la comunitat
educativa com es va fer en mandats anteriors per restaurar-la.
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En més d’una ocasió hem denunciat els abocaments incontrolats d’aigua amb
materials de construcció que s’havien realitzat al carrer de la Mare de Déu del Carme
provinents d’una construcció al carrer de Lluís Millet. Voldríem saber quines han estat
les actuacions realitzades per l’Equip de Govern per aconseguir que l’empresa
responsable es fes càrrec de la neteja d’allò que va embrutar i demanem al Govern
que insti l’empresa esmentada a realitzar aquesta neteja en el termini de temps més
breu possible.
Des de l’inici del mandat del Govern actual, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat diferents
mocions relacionades amb les polítiques d’habitatge, tant de caire local com de caire
nacional. Demanem al Govern un informe exhaustiu respecte del grau de compliment
dels compromisos adquirits i li demanem també que sigui molt més diligent del que ha
estat fins ara en relació amb l’execució dels acords adoptats al Ple pel que fa a les
polítiques d’habitatge.
El senyor alcalde, a les informacions d’Alcaldia, ha fet esment a l’èxit del Festival Ple
de Riure d’enguany. A nosaltres ens faltaria, per completar la informació, una relació
detallada d’ingressos i despeses del Ple de Riure, de les hores invertides pel personal
municipal, tant tècnics com administratius, personal de la brigada i de la Policia Local.
I, finalment, aquesta és una pregunta que ens ha arribat per correu electrònic i que
traslladem al Govern, per encàrrec, i és la següent: Com valora el Govern municipal el
fet que la Generalitat de Catalunya deixi de subvencionar els arbitratges de l’esport
escolar del Maresme i, en canvi, subvencioni la construcció del nou poliesportiu i la
remodelació de l’actual? Gràcies.
La Sra. Marta Neira
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom.
Bé, jo tinc diverses preguntes i alguns suggeriments. Començaré pel Consell Municipal
de Benestar Social, per demanar a la senyora Condeminas un major rigor en el
funcionament del Consell en el sentit que es facin les convocatòries de les reunions
per correu electrònic —no ho demano per carta, perquè no és necessari—, amb l’ordre
del dia corresponent, i que es facin les actes de les reunions de manera que quedi
constància del que s’ha debatut i dels acords presos. Jo crec que convocatòria, ordre
del dia i actes és el mínim que s’ha de fer, no?
D’altra banda, jo vull destacar que, més enllà de distribuir els recursos econòmics en
funció de les necessitats prioritàries, jo crec que el Consell té l’obligació d’elaborar una
estratègia per evitar la pobresa, que passa necessàriament per elaborar un projecte
que crea ocupació com s’està fent en altres ajuntaments. I en aquesta línia els vull
avançar que, a la propera reunió del Consell Municipal de Benestar Social,
proposarem que, a partir de l’anàlisi de la situació econòmica i social del Masnou, el
Consell se centri a elaborar un projecte de caràcter preventiu per combatre la pobresa.
Jo crec que ens hi hem de posar a treballar ja.
També vull posar en coneixement d’aquest Ple dues propostes més que traslladarem
al Consell Municipal de Benestar Social. La primera és que es faci un casal durant les
vacances nadalenques del 2013.
Són moltes les veus, com deia fa un moment el company Xavi Serra, que alerten sobre
el perill de malnutrició dels infants i, per això, haurem de fer front, com a mínim, a les
demandes de beques de menjador al nostre municipi. Aquesta és precisament una de
les prioritats que s’ha marcat el Consell, molt encertadament, però què passa quan
acaba l’escola? Doncs, senzillament, que hi haurà infants que no tindran una
alimentació adequada. Per això nosaltres proposem que durant les llargues vacances
nadalenques es faci un casal en alguna escola del municipi on els nens i les nenes
que han rebut ajut de menjador tinguin garantida una alimentació equilibrada, alhora
que hi puguin fer activitats lúdiques i formatives amb la finalitat de pal·liar l’estrès al
qual estan sotmesos a les seves llars. Això tampoc no és una cosa nova. Això s’ha fet
aquest estiu a Barcelona en diferents escoles.
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Finalment, també proposarem al Consell que convidi a participar la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca del Masnou, ja que nosaltres entenem que aquest grup de
persones estan treballant a peu de carrer i tenen molta informació, idees que poden
ser, al nostre entendre, molts valuoses per fer front a les necessitats d’habitatge del
nostre municipi, que també és una altra de les prioritats que s’ha plantejat el Consell.
I canviant de tema, em poden explicar per què l’Ajuntament del Masnou va renunciar a
una subvenció de la Diputació per un import de 1.319 euros —ja sé que es poquet,
però són 1.300 euros— en concepte de suport als serveis de menjador de les escoles
bressol municipals?
És curiós que, d’una banda, els regidors d’aquest consistori renunciéssim a una part
de la nostra remuneració justament per destinar-la a cobrir beques de menjador, cosa
que em sembla molt bé, però, de l’altra, el mateix Ajuntament renuncia a un ajut de la
Diputació en aquest mateix sentit. No ho sé, que algú m’ho expliqui. L’acord de la
Diputació és aquí, eh, i no sé explicar per què s’hi va renunciar.
Bé, en tercer lloc, voldria fer un parell de preguntes respecte a un tema de
subministrament d’aigua i electricitat. A veure, jo vull dir-los que aquesta pregunta em
va arribar dels membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Masnou. Ells
estaven preocupats per saber si al municipi s’aplicava una normativa que acaba de ser
aprovada al Parlament en el sentit que no s’interrompés i no es tallés el
subministrament d’aigua i electricitat per impagament a les persones sense un informe
previ de Serveis Socials. Llavors, la preocupació de la Plataforma era saber si a
l’Ajuntament del Masnou s’estava aplicant. Jo tampoc no ho sabia i vaig tenir una
reunió amb la senyora Condeminas i li ho vaig comentar, i em va aclarir que,
efectivament, sí que es feia, l’Ajuntament del Masnou ja feia aquesta intervenció, però
també em va dir que qui hi participava o qui rebia la informació era Medi Ambient, bé,
Manteniment.
Doncs suposo que és Manteniment qui rep la informació de les empreses dels
impagaments, no? Doncs, dues preguntes els vull formular respecte a aquesta qüestió:
quin és el procediment d’intervenció i coordinació entre Manteniment i Serveis Socials?
I d’aquests departaments amb les companyies de subministrament d’aigua i llum del
municipi?
I, la segona: quantes persones al Masnou han patit una interrupció del
subministrament d’aigua o llum, o de totes dues coses, per impagament i, d’aquestes,
quantes s’han vist beneficiades per la intervenció de l’Ajuntament?
Després, voldria demanar a l’alcalde informació sobre els incidents que van tenir lloc al
carrer de Pere Grau, 50, on es veu que va haver-hi una ocupació de la casa i es veu
que es va llegir un manifest. Jo tota la informació que tinc és molt... de tercers, de
quarts i de cinquens, per tant, m’agradaria saber tota la informació que sigui possible
respecte a aquest punt.
Bé, ja per acabar, avui, entre els decrets que ha comentat, que s’han aprovat, hi havia
el de canvi de dedicació. Bé, recordo al públic que en aquest Ajuntament, en aquest
Govern, hi ha dedicacions exclusives, hi ha dedicacions parcials, i això representa un
sou ics per al regidor que les té, no? Bé, a mi el primer que m’ha estranyat és que no
sigui l’alcalde qui n’informi. A nosaltres ens n’han informat els grups i en Junta de
Portaveus, però a mi m’ha estranyat que al Ple aquesta informació no l’hagi donada
l’alcalde, sinó que s’ha llegit com un decret més.
Mirin, segons aquest decret, el regidor de Promoció Econòmica i Mobilitat perd la seva
dedicació exclusiva en benefici d’un altre regidor del mateix Grup i jo, respecte a
aquesta qüestió, volia recordar el que es va dir al Ple extraordinari del juliol del 2011,
quan es va informar de les dedicacions exclusives del nou Govern municipal i amb el
seu permís són cites molt breus, eh. Començaré per llegir el que jo vaig dir en aquell
moment, quan el senyor Artur Gual va assumir la Regidoria de Promoció Econòmica.
Cal recordar que el que ens vam trobar va ser una caixa buida, tal com ho dic, una
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caixa buida. No hi havia estructura, no hi havia personal, no hi havia programes, no hi
havia res, i la vam posar en marxa i avui és el que és la Regidoria de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament del Masnou. Està en marxa, per tant, i ara menys que
abans no requereix una dedicació exclusiva de la persona que la porti. Per tant, jo
demano que es consideri la possibilitat d’eliminar aquesta dedicació exclusiva. En
aquest mateix sentit es van manifestar altres portaveus d’aquest consistori.
I ara els llegiré el que va contestar el senyor Eduard Garcia en aquell moment, i cito
textualment: “És cert que hi ha una dedicació exclusiva més que la que hi havia al
mandat anterior, però entenem que estem vivint una època difícil i que és necessari
esmerçar tanta gent i dedicació com sigui necessària per redreçar la situació.” Bé,
respecte a les dedicacions i a les àrees a les quals es dediquen, s’ha focalitzat molt el
tema de l’Àrea de Promoció Econòmica, ja que és una voluntat d’aquest Govern
prioritzar la Promoció Econòmica, que ha de ser el motor del desenvolupament futur
del municipi.
Jo crec que queda clar. Si ara treuen la dedicació exclusiva al regidor de Promoció
Econòmica, home, primer hauran de concloure que ara l’Equip de Govern ens dóna la
raó a aquells que afirmàvem que no era necessària una dedicació exclusiva per portar
Promoció Econòmica, suposo que ens estan donant la raó, i llavors, és clar, per quin
motiu es va fer? No seria per interessos de l’Ajuntament!
Vostès justificaven aquesta dedicació exclusiva dient que volien prioritzar Promoció
Econòmica i, home, mirin, és que una cosa i l’altra no tenen res a veure. Si volen
prioritzar Promoció Econòmica, el que cal fer és incrementar-ne el pressupost per fer
tallers ocupacionals, per fer projectes que creïn llocs de treball, per promoure el
comerç i el turisme, no posar-hi un regidor en dedicació exclusiva.
Vostès saben perfectament que aquesta dedicació exclusiva no estava justificada
d’acord amb les necessitats de l’Ajuntament, com ara ha quedat evidenciat. Moltes
gràcies. Bona nit.
El Sr. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. Senyora Judit Rolán, referent al plec de la via pública, tal com
vaig comentar a la Comissió Informativa, a la qual, per cert, no va poder assistir, ja
s’ha adjudicat i és l’empresa Vialser la que ha estat presentant els papers i esperem
que la setmana que ve ja pugui tenir tota la documentació i puguem començar a
treballar a la via pública.
Al senyor Frans Avilés, aprofito la pregunta per contestar-li sobre l’estat dels carrers, i
les voreres, que ens preocupen i per això també ara farem una actuació de xoc en
aquest sentit i esperem també la planificació que fem amb l’empresa per poder establir
les prioritats i, en aquest sentit, perquè tothom estigui assabentat.
Referent, als altres aspectes dels contenidors, doncs ja ens ho mirarem, al carrer de
Vallromanes.
Al senyor Frans Avilés, referent al carrer d’Enric Granados, ha dit que aquesta
setmana s’ha fet la intervenció en aquest carrer. En aquest sentit és un clavegueram
que s’estava ensorrant i s’hi ha actuat ara. Els altres detalls que em demanem ja els
els facilitarem.
Respecte als parcs, tenim una preocupació. Estem fent pressupostos per actuació,
especialment a Lluís Companys, i fins i tot avui hem estat amb el tècnic mirant aquest
espai i, per tant, bé, són uns plans de xoc que hi ha de fa temps que no s’han cuidat o
no s’han pogut cuidar prou i, bé, hem d’anar de mica en mica, per anar fent tots els
parcs en aquest sentit, sempre guiats per criteris de seguretat, això és el que ens mou
primer, a l’hora d’actuar en un parc o un altre.
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Respecte al Partit Popular, el senyor Federico ha fet referència a les guinguetes.
També a la Comissió Informativa a la qual vostè no va poder ser, vaig comunicar que
properament, al mes d’octubre, farem la comissió de platja i llavors se’ls informarà de
tot el que hagi passat en aquest sentit. No hi ha res per amagar i s’informarà amb
deteniment de tots els informes que hi hagi.
Pel que fa als veïns de la Coromina, senyora Carmen Martínez, jo em vaig
comprometre a actuar al mes de juliol i agost i s’ha fet, a tot el passatge que hi ha i un
talús, i en aquest sentit s’ha fet, i en una reunió propera amb els veïns, que ens van
demanar una sèrie de coses, els exposarem les actuacions que hem fet i les
actuacions previstes. Aquesta reunió serà la propera setmana, per tant, pel que fa als
altres temes que van quedar en estudi, els anirem indicant quina és la nostra solució
en aquest sentit.
I referent als sots dels arbres, sí, sóc conscient i sé que ho han de fer, se n’ha tapat
algun puntualment, però s’ha d’acabar, s’ha de fer aquesta tasca.
La Sra. Noemí Condeminas
Bona nit. Al senyor Xavi Serra, respecte al tema de la preocupació per les beques,
justament és un tema que ja estàvem treballant aquesta setmana i avui els portava a
tots números. El que passa és que em demaneu els de tres cursos escolars i jo us
portava els del 2012-2013, de manera que el que faré serà, si us sembla bé, aquesta
setmana ampliar-ho i reenviar-vos-ho a tots. No obstant això, quan acabi el Ple, si ho
voleu, us dono el full que us havia portat, si més no sí que m’agradaria donar-vos
algunes dades que crec que poden ser importants i també responc així una mica a la
senyora Marta Neira, perquè també havíem parlat del mateix tema.
En total el Consell Comarcal va becar, el curs 2012-2013, 244 nens, dels quals, tenint
en compte que la valoració es fa de 12 punts en amunt, es va aconseguir abaixar el
llindar de 9 punts en amunt, és a dir, que hem abaixat una mica el llistó perquè
entenem que hi ha moltes famílies que potser no donen el cànon que a priori s’havia
fet sempre i, per tant, s’ha anat abaixant.
D’aquests 244, en concret de l’import que si recordeu els regidors van treure de les
pagues, es van destinar a 137 més, dintre d’aquest grup, que tenien de 12 punts en
amunt i, per tant, es va cobrir, diguem-ne, la mancança que podria quedar del Consell
Comarcal que no cobreix tot l’any i, per tant, així es va garantir a tots els menors del
curs escolar.
D’aquest total de nens, el que sí que extreu l’estudi és que en tenim 23 amb més de 16
punts, que són els que realment creiem que suposen un risc molt elevat, i en aquests
sí que hi hem fet incidència durant l’estiu, malgrat que 12 d’aquests nens són
estrangers i aquest estiu han marxat fora i, per tant, no hem pogut treballar amb ells
directament ni amb les famílies. Amb els que han quedat, sí que en el resum veureu
que han rebut beques extraordinàries del menjador del casal d’estiu, que no s’havien
fet feia temps perquè no s’havia requerit, i a través de Creu Roja s’han becat amb uns
xecs d’alimentació del Bon Àrea, ho dic també perquè, entenent la preocupació sobre
el tema del Casal podrem debatre en el Consell, però en tot cas, com a mínim, per
garantir-los a tots que ens hem preocupat realment, perquè per als nens d’alt risc, com
a mínim, les necessitats bàsiques d’alimentació del nostre municipi els quedessin
cobertes.
De totes maneres, hi ha un altre punt que no està reflectit i que també serà en les
informacions que rebreu, i és que hi ha nadons, és a dir, aquí només pensem en nens
d’infantil, però hi ha tots els nadons. Per això també es va reforçar l’alimentació infantil,
de llets i de kits. Si us sembla, us faré arribar tot això. Ja us ho dic, portava les dades
de 2012-2013. Us faré arribar tota la resta.
I respecte al tema d’aquesta subvenció de la Diputació, no vull donar una resposta i
equivocar-me. Per tant, ho miraré bé. Crec recordar —i ho dic molt de memòria— que
no ens hi vam poder acollir —i ho poso molt entre cometes, eh, perquè no tinc això—
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per un motiu: nosaltres havíem fet unes beques internes d’aquí, que van sobrar diners,
és a dir, no teníem famílies amb el perfil de la beca i crec que és això, que no es va
poder justificar aquest import. Però, de totes maneres, vull assegurar-ho i, per tant, us
contestaré en temps i forma. I, ja està. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Alguns temes que han sortit han estat respostos, en part. Quant a les festes de Pau
Casals, en tindran una informació més detallada, però vull dir-los que membres del
Govern ens hem reunit amb els veïns i hi hem parlat, i ens han fet arribar les seves
queixes i, bé, ja els en donarem més informació.
Vostè també feia referència a les guinguetes. El senyor Matas li ho ha contestat,
entenc que sí, i ahir vaig dir-ho a la Junta de Portaveus, on vam traslladar la informació
que el mes d’octubre seria un bon mes per fer una valoració de com ha anat la
temporada d’estiu a les nostres platges amb el tema de les guinguetes incloses. Per
tant, aquest proper mes d’octubre farem una valoració global i també molt puntual
sobre les guinguetes, cosa que nosaltres creiem que han anat bé.
Quant a la inquietud del senyor Xavier Serra, quant a donar algunes, diguéssim,
informacions a les quals vostè feia referència de les accions de la Via Catalana, alguna
cosa tenim pensada aquest any, de fer xerrades que puguin aplegar diverses
sensibilitats. Això encara està molt... No, l’any que ve, és a dir, aquest any no, l’any
que ve, amb motiu del tricentenari.
Ens posem a la seva disposició a mesura que anem vestint tot això, i li anirem facilitant
tota la màxima informació. No sé si amb això podrem assolir l’objectiu, però ens
agradaria donar elements de judici, elements perquè la gent, els ciutadans en general,
es puguin fer el seu propi criteri.
Pel que fa als incidents a Pere Grau. Nosaltres posarem a disposició dels portaveus
dels grups municipals tota la informació que tenim de la nostra Policia. Sí que cal dir
que això va acabar bé i, per tant, no va anar a més. Ens comprometem a posar al
damunt de la taula la informació que en tenim i, si ho volen, la podem analitzar amb
més deteniment. Ja demanarem a la Regidoria Seguretat i a la Policia Municipal que
facin informes respecte a aquest assumpte.
Quant a un tema reiterat sobre el canvi de dedicacions en l’Equip de Govern. Sí que és
veritat que —aquí he de dir una cosa— al mes de juliol de l’any passat, el canvi, no de
dedicacions sinó de delegacions, que va haver-hi, obeïa, per què no dir-ho, s’ha de dir
clar, obeïa a una crisi de govern. Aquest no és el cas d’avui, no, sinó que obeeix
bàsicament a dues coses: la primera, la necessitat, sobretot, de potenciar la
coordinació de l’Àrea de Comunitat i Persones. Aquesta és una àrea que, com vostès
saben, està rebent en aquests moments un impacte important i s’han de coordinar
Serveis Socials, Educació... És a dir, una infinitat de recursos que tenim en aquests
moments sobre la taula i, per tant, ens interessava, i crec que és obvi, dintre de la
capacitat d’autoorganitzar-se que té el Govern, a nosaltres ens ha semblat coherent
que l’Àrea de Comunitat i Persones tingués una coordinació específica, efectiva i
realment rigorosa. Per tant, creiem que aquí, tant de bo —i això és un debat que no
dic— hi hagués més dedicacions exclusives, tant de bo que aquestes coses fossin
acceptades, però tenim també les limitacions que tenim i, per tant, doncs, hem intentat
incorporar una dedicació exclusiva a l’Àrea de Coordinació de Comunitat i Persones a
canvi d’una altra dedicació, per desgràcia.
També vam incorporar a l’apartat de Turisme, en aquest cas per delegació, el senyor
Jaume Oliveras, perquè volem potenciar el turisme, sobretot arran del projecte “El
Masnou, terra de mar”, és a dir, nosaltres creiem que “El Masnou, terra de mar”, que
és el projecte que aviat tindrem oportunitat ja d’anar veient com va avançant, doncs, és
una molt bona oportunitat per promocionar, per què no, l’activitat econòmica i el
turisme. Això és el que li puc dir, ara per ara.
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Per tant, entenc que tota la resta de preguntes intentarem contestar-les, i estem
oberts, evidentment, només faltaria, a la crítica, al comentari i només faltaria que això
no fos possible. Per tant, les contestarem en temps i forma.
15) Moció presentada pel Grup Municipal del PP per garantir el bon ús dels parcs
públics i així respectar el descans dels veïns, amb l’esmena incorporada del
Grup Municipal de CiU
El senyor Federico Manuel de las Heras Garrido llegeix la moció següent:
“Durant els mesos d’estiu s’utilitzen de forma intensiva les zones de parcs i jardins que
tenim distribuïdes al llarg del Masnou, espais pensats per gaudir de l’oci per tots els
masnovins i visitants.
Algunes d’aquestes zones contenen zones esportives, on es compaginen els espais
verds amb pistes de bàsquet, ping-pong, d’exercicis i zones d’esbarjo per a animals
(pipicà).
Aquests espais conformen un bé comú que per al seu ús adequat està subjecte a una
reglamentació que estableix les franges horàries autoritzades per a la seva utilització i
que finalitzen no més enllà de les 23 h.
Malgrat tot, i especialment en l’època d’estiu, és habitual que aquests espais siguin
ocupats en hores en les quals els accessos estan, almenys horàriament, tancats.
L’ús de les instal·lacions fora d’hores i dins dels horaris de descans veïnals provoca
habitualment molèsties als veïns, tant pels jocs esportius com per les reunions de
grups que animadament aprofiten la nit.
Aquesta situació, que es repeteix any rere any, exigeix que es realitzi una actuació
organitzada i eficaç per part de l’Ajuntament, que té l’obligació de vetllar pel respecte a
les normes d’ús d’aquests espais.
És freqüent que, davant les molèsties, els veïns afectats truquin a la policia, que hi
acudeix normalment amb rapidesa, sobretot quan les actuacions es realitzen ja de
matinada.
Però aquest modus operandi, en el qual l’Ajuntament reacciona a través de la queixa
veïnal, no és el desitjable, ja que l’ideal és un sistema d’actuació preventiva en el qual
l’actuació sigui principalment d’ofici per part del nostre Ajuntament i no reactiu, com és
el cas habitualment.
Per això, i a fi que es garanteixin els drets veïnals i s’evitin les molèsties detallades,
proposo les actuacions següents:
1. Que es revisin totes les senyalitzacions sobre els horaris i usos als parcs públics del
Masnou, a fi que tothom sigui coneixedor amb claredat de les normes i que
s’ampliïn en aquelles zones on siguin insuficients.
2. Que es mantingui la vigilància diària per part de la Regidoria de Seguretat
Ciutadana, Policia Local i Vigilants Cívics, per a la supervisió de tots els parcs, i que
s’intensifiquin les visites en aquells on es produeixen més reclamacions veïnals, per
vetllar pel bon compliment de les normes.
3. Que s’informi mitjançant impresos escrits, durant un període adequat, els usuaris
que utilitzen indegudament les instal·lacions de les normes correctes i els horaris
d’usos.
4. Que, passat un període informatiu, es procedeixi a la sanció que reglamentàriament
correspongui.
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5. Publicar-ho a El Masnou Viu quan es produeixi l’inici de la campanya, com a fruit de
l’acord dels grups municipals.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERCAM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 4 vots d’abstenció (PSC-PM).
S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Francesc Xavier Serra
Breument, per explicar que hi hem votat a favor atès que hi hagut una esmena de
Convergència i Unió que feia que aquells elements de la moció inicial que podien ser
objecte de debat, com és el fet d’haver de dedicar més personal a aquest tipus de
coses, han desaparegut, amb la qual cosa aquesta moció el que ve a dir és una cosa
que és una mica banal. Pel que sé, és bo que a vegades surtin al Ple aquestes coses,
que és que es faci complir el que en aquell moment tenim ja escrit i promulgat sobre
aquest tema dels parcs. Això és bàsicament el que diu la moció i, en aquest sentit, hi
hem donat suport.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Agraeixo el vot a tots els grups. M’agradaria que el PSC s’hi hagués adherit també. Bé,
ja parlarem d’aquests temes, també buscarem suports, però, de fet, hem donat suport
a aquesta moció i n’hem acceptat les esmenes de CiU, les hem acceptades, alguna no
ens acabava de fer el pes, però dius, bé, la idea global era, al nostre entendre, posar
sobre la taula un fet i és una mica la sensació de deixadesa que hi ha en molts llocs, a
les nits sobretot, de períodes estivals, vacances, etcètera, als parcs públics i és, com a
mínim, el que ha dit el senyor Serra. Escolti’m, tenim unes normatives, tenim uns
cartells, hi ha uns horaris, hi ha uns veïns, doncs escolti’m, compliu les normatives.
Penso que això era el motiu bàsic de la moció, que és el que posem avui sobre la
taula. La felicitat no és completa perquè aquesta moció es va presentar al juliol i, bé,
penso que al seu moment ja es podria haver pres alguna decisió una mica ràpida. Vaig
demanar en aquest Ple una actuació ràpida sobre aquest tema, i, bé, es va aparcar
fins ara. Malgrat tot, més val això que res i, bé, esperem que els propers estius o
èpoques estivals, com a mínim, hi hagi un pla director o una mica de sensibilitat, o
molta sensibilitat, pel descans veïnal, que moltes vegades queda alterat per un mal ús
de les zones públiques. Gràcies.
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió, a les 21.50 hores del
mateix dia, de la qual, com a secretària, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es
transcrigui al llibre d’actes, que certifico.
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