
Núm. PLE2013/5 
 
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou del  21 de març de 2013  
 
A la vila del Masnou, a les 20.07 hores del dia 21 de març 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 i Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido,  el Sr. 
Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero. 
                                        
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra. Mª 
Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament. 
 
La presidència obre l’acte i es despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia 
tramès juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents: 
 
1) Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de l Ple extraordinari i urgent del 

dia 31 de gener de 2013 i del Ple ordinari del 21 d e febrer de 2013 
 
S’aprova l’acta del Ple extraordinari i urgent del dia 31 de gener de 2013, amb unes 
correccions a les intervencions del senyor Màxim Fàbregas. 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 21 de febrer de 2013. 
 
2) Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 

 
El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents: 

 
Pla municipal de prevenció de drogodependències. Ac cions de prevenció 
La Regidoria de Salut Pública continua proposant  accions de prevenció dins del 
marc del Pla municipal de prevenció de drogodependències, amb el suport del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya  i amb la col·laboració de 
l’Institut Català de la Salut a través dels dos CAP del Masnou, en aquest cas, amb 
una exposició que vol incidir sobre la població adulta.  
 
L’exposició amb el títol “Entre nosaltres. Els adults, l’alcohol i altres drogues” es va 
instal·lar del 18 de febrer a l’1 de març al Centre d’Atenció Primària d’Ocata, i del 4 
al 18 de març, al Centre d’Atenció Primària del Masnou. 
 
Audiència pública 
El dia 26 de febrer, la segona planta de Can Malet va acollir l’audiència pública del 
Pressupost municipal 2013, aprovat al Ple extraordinari del 31 de gener.  
 
Durant la sessió, es van presentar les prioritats municipals que havien regit la 
confecció del Pressupost per a aquest any i després es va obrir un torn de preguntes 
entre les persones assistents.  
 
En aquesta audiència es va recordar que es tractava de la primera ocasió en què es 
realitzava aquest acte participatiu, després que el Govern municipal decidís posar en 
marxa aquestes audiències amb la voluntat d’augmentar la transparència en la 
gestió municipal. 
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Jornades Gastronòmiques del Vi de la DO d’Alella 20 13 
El dia 26 de febrer, el president del Consorci de la DO Alella, Andreu Francisco, 
acompanyat del regidor de Promoció Econòmica del Masnou, Joaquim Fàbregas, va 
presentar en un restaurant del nostre municipi les Jornades Gastronòmiques del Vi 
de la DO d’Alella d’aquest any. 
 
Durant tot el mes de març es durà a terme una nova edició de les ja consolidades 
Jornades Gastronòmiques del Vi DO Alella, organitzades pel Consorci de la DO 
Alella. Enguany hi participen catorze municipis de la DO Alella i vuit municipis que no 
en formen part. Una cinquantena llarga de restaurants s’hi han adherit i participen 
activament en aquestes jornades.  

 
Activitats més destacades a la Biblioteca  
Del 26 de febrer al 12 de març, va tenir lloc una exposició de grafits contra la 
violència de gènere. El grup de joves del Centre Obert Maricel hi van exposar 
diferents dibuixos duts a terme amb la tècnica del grafit i que representaven la 
violència de gènere.  
 
El 27 de febrer de 2013, dins el programa “El mes de març, el mes de les dones”, la 
Biblioteca va organitzar la presentació del llibre Gynaikes mulieres. Mirades sobre la 
dona a Grècia i a Roma, de Joana Zaragoza Gras i Gemma Fortea Domènech, el 
qual s’havia presentat al Seminari Internacional sobre la Dona a l’Antiguitat 
organitzat per l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) l’any 2010. 
 
Del 15 de març al 14 d’abril, en horari de biblioteca, es podrà veure l’exposició 
projectada “Vinyetes palestines”, producte del projecte de l’ONG Acció contra la 
Fam, que pretén donar a conèixer la realitat que viu la població del territori palestí 
ocupat en la seva lluita contra la inseguretat alimentària per fomentar així la 
conscienciació social al nostre país.         
 
“Com simplificar el consum i viure bé en temps de c risi”, xerrada d’interès 
comú 
El dia 27 de febrer, la Regidoria de Civisme i Convivència va reprendre el Cicle de 
Xerrades d’Interès Comú que es du a terme a la sala polivalent de l’equipament Els 
Vienesos l’últim dimecres de cada mes. 
 
Aquest mes de febrer, amb la col·laboració del Banc del Temps del Masnou, la 
xerrada la va fer l’investigador i comunicador Miquel Montoliu, col·laborador del Banc 
del Temps de Sant Cugat. La xerrada, que portava per títol “Com simplificar el 
consum i viure bé en temps de crisi”, va ser una reflexió sobre el consum que cada 
família fa anualment. 
 
Va ser una sessió molt participativa d’usuaris i usuàries tant del Banc del Temps 
com de l’equipament en general. 

 
Jornada sobre els requisits sanitaris a les piscine s públiques  
El dia 28 de febrer, es va realitzar una jornada informativa sobre els requisits 
sanitaris que han de complir les piscines d’ús públic destinada als titulars i al 
personal de manteniment de les piscines. Es va fer incidència sobretot en els 
autocontrols que s’han de dur a terme en aquestes instal·lacions. L’objectiu 
d’aquesta activitat era donar la informació necessària i resoldre dubtes per tal 
d’aconseguir el compliment de la normativa vigent. 
 
La xerrada la va dur a terme un tècnic de la Diputació de Barcelona, es va realitzar a 
la segona planta de Can Malet i hi van assistir els titulars de les piscines d’ús públic 
del Masnou, Montgat, Alella i Vallromanes, així com tècnics del servei de salut 
pública dels ajuntaments esmentats. 
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Actuacions a l’Espai Escènic Ca n’Humet  
Els dies 1 i 3 de març, el GAT va presentar, a l’Espai Escènic Ca n’Humet, una 
lectura dramatitzada en format íntim dins les sessions amb cava i cafè. 
 
El dia 9 de març, Quimi Portet va presentar el seu reeixit treball Oh my love, premiat 
recentment com a millor cantautor dels premis Enderrock, també a l'Espai Escènic 
Ca n'Humet. El concert, que va tenir molt bona acollida entre el públic assistent, ha 
estat l'inici de la programació del segon trimestre de la temporada en aquesta sala 
municipal.  
 
El dia 16 de març, l’associació de músics Metropolis, amb el suport de l’Ajuntament, 
hi va organitzar el Necropolis Fest 2013, segon festival de metal del Masnou, amb la 
participació dels diferents grups d’aquest estil del nostre municipi i d’altres grups 
convidats.   

 
El dia 17 de març, organitzat per la Regidoria d’Infància, s’hi va presentar 
l’espectacle de La mà de Taaroa, de Joan Arqué, que va captivar el públic assistent 
amb una història plena de màgia  sobre la creació de l’univers. L’Espai Escènic de 
Ca n’Humet es va omplir en aquesta ocasió per acollir una història de la Polinèsia 
explicada a través d’imatges, pintura i música en directe. Un espectacle diferent a 
tots els presentats fins ara en l’apartat de teatre familiar, i que va aconseguir una 
molt bona acollida de les famílies que hi van assistir. 

 
Tercera celebració del Dia d’Andalusia 
El diumenge dia 3 de març, l’Associació Cultural Luz del Alba va celebrar la tercera 
edició del Dia d’Andalusia a la pista de Pau Casals. Els actes van incloure un cor 
rociero, quadres de flamenc, menjars populars i activitats infantils en commemoració 
del Dia Cultural d’Andalusia. 
         
Informa’t  i  Forma’t  
El dia 5 de març, la Regidoria de Participació Ciutadana va realitzar el primer taller 
per a entitats, titulat “Convocatòria de subvencions municipals 2013”, per explicar la 
nova convocatòria de subvencions. Hi van participar dotze entitats.  

 
Preinscripció 1r d’ESO i P3, curs 2013-2014 
Els dies 5 i 6 de març van tenir lloc les dues reunions informatives per a famílies que 
han de fer la preinscripció el proper curs 2013-2014, per a 1r d’ESO i P3, 
respectivament. 
 
A la trobada, es va informar del calendari del procés de preinscripció, del 
funcionament dels criteris generals i complementaris per al·legar les diferents 
situacions que donen punts en la baremació, del funcionament del sorteig, i de la 
documentació necessària i la que cal acreditar en alguns casos. 
  
Durant la xerrada, i al final de la trobada, també es van atendre tots els dubtes i les 
qüestions relacionades amb la preinscripció i la matrícula, i es va repartir 
documentació per orientar les famílies durant tot el procés d’admissió. 
 
Consell d’equipament d’Els Vienesos 
El dia 6 de març, es va fer l’assemblea ordinària del Consell d’Equipament d’Els 
Vienesos, per tal d’escollir de nou els membres del Consell representants de les 
entitats usuàries i persones individuals usuàries de l’equipament. Amb la participació 
d’una cinquantena de persones, es van presentar les candidatures i es va fer la 
votació posterior. Un cop ja es va tenir la representació dels nous membres del 
Consell, es va fer un resum del funcionament del centre durant el 2012 i es va 
començar a treballar amb la programació de l’any 2013. 
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Dia Internacional de les Dones  
El dia 8 de març, es va fer l’acte central de la campanya del mes de març, dedicat a 
les dones, per commemorar el Dia Internacional de les Dones. Hi van assistir quasi 
un centenar de persones i es va celebrar a la segona planta de Can Malet per donar 
suport a la campanya. 
 
La regidora d’Igualtat, la senyora Noemí Condeminas, va presentar l’acte i va fer la 
lectura del manifest. Tot seguit, l’Associació UNESCO, de mans de la seva 
presidenta, va presentar la compositora M. Rosa Ribas i la soprano M. Àngels Miró, 
que van interpretar una selecció de peces musicals compostes per dones al llarg 
d’aquests últims dos segles. El concert va anar acompanyat d’unes explicacions 
clares i dinàmiques de les vides de les compositores i de les dificultats en les seves 
carreres artístiques pel fet de ser dones. 
 
Conferència: “Dones on som?” 
El dia 15 de març, es va fer la conferència “Dones, on som?” i el concert de gospel 
amb el grup Scandicus dins dels actes de la campanya del mes de les dones. 
 
La segona planta de Can Malet va omplir-se de gom a gom i vam poder escoltar-hi 
la jurista Angelina Hurios, que ens va explicar d’una manera clara alguns conceptes 
clau com patriarcat, androcentrisme, rols de gènere i quina ha estat l’evolució del 
paper de les dones al llarg de la història i els moments clau per a l’assoliment dels 
drets que tenim actualment.  
 
Els actes d’aquesta campanya finalitzaran el divendres 22 de març amb la V Mostra 
de Curts de Dones. 
 
Finalment, us informo que, des del dia 14 de març, i coincidint amb la publicació del 
número 58 del butlletí municipal El Masnou Viu, l’Ajuntament ha posat  en 
funcionament el nou portal de notícies www.elmasnouviu.cat, que recollirà l’actualitat 
del municipi.  
 
Aquest mitjà de comunicació vol ser una eina per facilitar i millorar la proximitat entre 
la ciutadania, els responsables de la gestió municipal i les entitats. Per tant, els 
fonaments del nou portal seran les informacions sobre l’actualitat del municipi. Així, 
hi tindran cabuda les activitats d’entitats, associacions, col·lectius i creadors del 
municipi, la tasca dels quals suposi una proposta interessant i profitosa per a la resta 
de masnovins i masnovines. 

 
3) Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
a. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 18 de febrer de 2013, pel qual es 

nomena un advocat i una advocada perquè representin els interessos municipals en 
el recurs contenciós administratiu per al procediment ordinari núm. 36/2013 I. 
 

b. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 4 de març de 2013, pel qual es 
designen de manera indistinta diversos lletrats de la Gerència del Servei 
d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona per al procediment núm. 
599/2011 F3.  

 
c. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 5 de març de 2013, pel qual es 

designa una lletrada perquè representi els interessos municipals en el recurs 
contenciós administratiu núm. 521/2012-E. 
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4) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 28 de f ebrer de 2013 referent a 
la liquidació del Pressupost de l’exercici 2012 

 
Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 28 de febrer de 2013, pel qual s’aprova la 
liquidació del pressupost general de l’Ajuntament del Masnou corresponent a l’exercici 
2012. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
5) Informe corresponent al quart trimestre de l’any  2012 sobre el compliment dels 
terminis del 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 quart trimestre del 2012 sobre complim ent 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 quart trimestre de 2012. 
 
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.” 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
6)  Donar compte de les persones assistents a la se ssió 
 
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, 
i els regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard 
Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el 
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt. 
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i 
Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i 
Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim 
Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, 
la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido,  el 
Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero. 
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7) Modificació del pacte de condicions laborals del pe rsonal func ionari i del 
conveni col·lectiu del personal laboral per incorpo rar-hi els acords presos 
en negociació col·lectiva i adaptar-los a la normat iva vigent 

 
La senyor Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, llegeix la 
proposta següent: 
 
“Vist que el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures urgents per garantir 
l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, regula amb caràcter bàsic 
qüestions referides al personal del sector públic que afecten el pacte vigent de 
condicions laborals de personal funcionari i el conveni col·lectiu de personal laboral en 
matèria d’incapacitats temporals, i permisos i llicències. 
 
Vista la disposició addicional 71 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2012, que afecta el personal del sector públic en matèria 
de jornada. 
 
Vist que les diferents lleis de pressupostos generals de l’Estat també han afectat en 
matèria de retribucions i estableixen el topall màxim d’augment de retribucions, i que 
per aquest motiu l’article 7 tant del conveni vigent com del pacte de condicions laborals 
del personal funcionari ha esdevingut tots aquests anys inaplicable. 
 
Atès, doncs, que, tot i que el conveni i el pacte vigents van ser denunciats al mes 
d’octubre amb temps i forma, cal ajustar-los a la normativa vigent mentre no finalitzin 
les negociacions del pacte i el conveni nous del personal de l’Ajuntament. 
 
Vistos els acords adoptats en el si de la mesa general de matèries comunes entre els 
representants de l’Ajuntament i les organitzacions sindicals en matèria d’incapacitats 
temporals, permisos i llicències, jornada i productivitat, i que acompanyen l’expedient. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.  Modificar els articles 6, 8, 17 i 38 del conveni col·lectiu del personal laboral per 
incorporar-hi els acords presos en negociació col·lectiva per tal d’adaptar-los a la 
normativa vigent, d’acord amb els acords adoptats amb les organitzacions sindicals en 
el si de la mesa general de negociació de matèries comunes, amb la consegüent 
adequació de les fitxes de personal, conforme a l’annex 1 que acompanya aquesta 
proposta. 
 
Segon.  Modificar els articles 6, 8, 10 i 11 del pacte de condicions laborals del personal 
funcionari de l’Ajuntament així com l’article 7 de l’annex del pacte de condicions 
laborals del personal funcionari per incorporar-hi els acords presos en negociació 
col·lectiva per tal d’adaptar-los a la normativa vigent, d’acord amb els acords adoptats 
amb les organitzacions sindicals en el si de la mesa general de negociació de matèries 
comunes, amb la consegüent adequació de les fitxes de personal, conforme a l’annex 2 
que acompanya aquesta proposta. 
 
Tercer . Derogar l’article 7 del conveni col·lectiu del personal laboral i l’article 7 del 
pacte de condicions laborals del personal funcionari. 
 
Quart . Traslladar el present acord a les organitzacions sindicals, a la Junta de 
Personal, al Comitè d’Empresa i als treballadors de l’Ajuntament.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, 
majoria absoluta. 
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8) Acceptació de la subvenció de funcionament de ce ntres de primer cicle 
d’educació infantil de titularitat municipal per al  curs 2011/2012 
 
La senyora Noemí Condeminas i Riembau, regidora delegada d’Ensenyament, llegeix 
la proposta següent: 
 
“Vist que, en data 10 d’agost de 2005, es va signar un conveni entre el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del Masnou de creació d’una 
llar d’infants pública de titularitat municipal, amb codi 08065551, anomenada Sol Solet. 
 
Vist que, en data 18 de febrer de 2010, es va signar un conveni entre el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del Masnou de creació d’una 
llar d’infants pública de titularitat municipal, amb codi 08071494, anomenada La 
Barqueta. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’Ensenyament amb data 18 de febrer de 2013. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Únic.  Acceptar la subvenció per al sosteniment del funcionament de centres de primer 
cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011/2012, per import de 
132.600 euros, a raó de 1.300 euros per alumne equivalent, amb el límit de la 
capacitat autoritzada, amb el detall següent: 

 
Centre Alumnes equivalents Límit de capacitat Impor t 
 
Sol Solet  41    41  53.300 euros 
La Barqueta  61    61  79.300 euros” 
 

El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, 
majoria absoluta. 

 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, el nostre Grup ha votat a favor de la proposta 
perquè s’accepta una subvenció i, per tant, no som contraris al fet que s’acceptin 
subvencions. Ara bé, el que volem fer és deixar constància de la nostra denúncia 
respecte a les polítiques de CiU, govern de Catalunya, respecte a les escoles bressol 
municipals. Tal com ha llegit la regidora, la subvenció que s’ha aprovat avui significa 
rebre, per cada un dels alumnes escolaritzats, 1.300 euros, quan els pactes inicials 
als quals s’havia arribat amb la Conselleria —al seu moment d’Educació— era que la 
subvenció seria de 1.800 euros per alumne. Això significa que aquesta disminució, 
que és de 500 euros per alumne, priva l’Ajuntament d’ingressar 51.000 euros aquest 
any. 
 
D’altra banda, també hem de constatar que, tal com ha llegit la regidora, el que hem 
aprovat avui és acceptar la subvenció per al curs 2011-2012, que fa nou mesos que 
ha acabat; per tant, això és una altra dificultat afegida a les que ja té l’Ajuntament per 
al seu finançament. 
 
I, finalment, la tercera cosa que volem denunciar des del nostre Grup és que a hores 
d’ara desconeixem quin serà l’import que la Generalitat atorgarà a l’Ajuntament del 
Masnou per cada plaça escolar a les escoles bressol per al curs 2012-2013. Han 
passat ja sis mesos des de l’inici del curs i a hores d’ara no sabem quina serà la 
subvenció i molt ens temem que no estarà, ni molt menys, a l’altura d’aquests 1.300 
euros per alumne que avui hem aprovat i, per tant, el nostre Grup insisteix que rebutja 
aquestes polítiques i per això vol que consti en acta el nostre rebuig. Gràcies. 
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9) Modificació puntual del Pla general d ’ordenació del Masnou referida als 
articles 246, 359 i 398  
 
El senyor Eduard García Gebani, regidor delegat d’Urbanisme llegeix la proposta 
següent: 
 
“Vist el projecte de Modificació puntual del Pla general d’ordenació del Masnou referida 
als articles 246, 359 i 398 redactada pels serveis tècnics municipals.  
 
Atès que, segons consta a la memòria, l’objecte de la Modificació rau en la necessitat 
d’ampliar la compatibilitat de l’ús religiós a totes les zones urbanístiques del municipi i, 
alhora, la de limitar les situacions relatives en què aquest ús és permès en relació amb 
la resta d’activitats, introduint les modificacions següents:  
 

1. Ampliar la compatibilitat de l’ús religiós a la totalitat de les zones urbanístiques 
del Pla general, inclosa la zona 14-Industrial. 

 
2. Crear una qualificació específica per als equipaments comunitaris d’ús religiós 

(clau 5i). 
 

3. Qualificar el sòl on estan implantats els equipaments comunitaris d’ús religiós 
amb la nova qualificació d’equipament religiós (clau 5i). 
 

4. Limitar les situacions relatives en què es permet l’ús religiós en relació amb les 
altres activitats. 

 
Vist l’informe jurídic sobre tramitació emès en data 8 de març de 2013 per la 
responsable adjunta d’Urbanisme amb el vistiplau de la secretària general de 
l’Ajuntament, en què es considera que pot procedir-se a l’aprovació inicial de la 
modificació puntual esmentada del Pla general, seguint el mateix procediment que per 
a l’aprovació del Pla general, de conformitat amb el que preveu l’article 96 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Atès el que especifica l’article 96 en relació amb l’article 85 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i en ús de 
les atribucions conferides a la corporació municipal, es proposa l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació del 
Masnou referida als articles 246, 359 i 398, redactada pels serveis tècnics municipals, 
amb l’objectiu d’ampliar la compatibilitat de l’ús religiós a totes les zones urbanístiques 
del municipi i, alhora, la de limitar les situacions relatives en què aquest ús és permès 
en relació amb la resta d’activitats.  
 
Segon. Suspendre, de conformitat amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, l’atorgament de llicències a les zones afectades per la modificació 
del Pla general, d’acord amb els plànols que consten a l’expedient, en aquells supòsits 
en què la normativa vigent i la modificada entrin en contradicció. 
 
Tercer. Sotmetre la documentació de la modificació puntual del Pla general a 
informació pública per un termini d’un mes, d’acord amb el que preveu l’article 85.4, 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, mitjançant un edicte al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis 
municipals i en un dels diaris de major circulació. Durant aquest termini, l’expedient 
restarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui examinar i hi vulgui presentar 
al·legacions. 
 
Quart. Demanar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials, d’acord amb el que assenyala l’article 85.5 del Decret legislatiu esmentat.” 
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El Sr. Eduard Garcia  
 
Si se’m permet, i abans de procedir a la votació, m’agradaria fer una explicació sobre 
aquest punt que portem avui a aprovació. 
 
Per tal que sigui més aclaridor aquest punt i per tal d’explicar per què o com hem 
arribat avui a aquesta modificació del Pla general, és del tot necessari fer referència a 
la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte, que té per objecte garantir 
l’aplicació real i efectiva del dret de les esglésies, les confessions i les comunitats 
religioses a establir centres de culte i a disposar d’espais on desenvolupar les 
activitats, així com regular les condicions tècniques i materials mínimes que han de 
garantir la seguretat de les persones i les condicions adients de salubritat dels 
centres, així com el Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 
esmentada. 
 
Aquesta Llei reglament sorgeix per donar resposta a la realitat religiosa de Catalunya, 
una Catalunya que és cada dia més plural, en part pel fenomen de la immigració, ja 
que hi conviuen diferents confessions, algunes de les quals tenen una gran diversitat 
interna. La nova situació planteja nous reptes i demana noves respostes també per al 
Masnou. Sorgeix, doncs, la necessitat d’adaptar-nos a aquesta realitat i, de retruc, 
adaptar-nos també a aquesta nova Llei. 
 
En la disposició transitòria 1a, la Llei anteriorment esmentada fa referència als plans 
d’ordenació urbanística municipal i s’hi indica que els municipis hauran d’adequar el 
seu planejament general al contingut de l’article 4 en el termini de deu anys fixant els 
usos religiosos en els plans d’ordenació urbanística municipal. 
 
Amb aquesta finalitat, d’adequar el planejament general al contingut de la llei 
anteriorment esmentada i regular l’ordenació dels equipaments comunitaris per 
adaptar-los a la normativa urbanística municipal, a la Llei 16/2009 de centres de culte 
i al Decret 94/2010 de desplegament de la llei anteriorment esmentada, d’acord amb 
el que s’estableix a l’article 73 del Decret llei 1/2010, pel qual s’aprova el text refós de 
Llei d’urbanisme, i amb l’objectiu d’estudiar-ne la redacció o la reforma del 
planejament vigent, en data 5 d’abril de 2012, van aprovar la suspensió de llicències 
de parcel·lació de terrenys, d’obres majors o menors d’edificació, ampliació, 
consolidació, reforma, rehabilitació, etcètera, sempre que, en tots els casos 
esmentats, es tractés d’actuacions relacionades amb l’ús religiós, així com la 
suspensió de tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització. També la suspensió de l’atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i altres 
autoritzacions municipals connexes o establertes per la legislació sectorial. 
 
Transcorregut pràcticament un any d’aquesta suspensió, la modificació del Pla 
general que avui portem a aprovació neix com a culminació dels treballs d’estudi i 
anàlisi, així com de les conclusions extretes durant el període que ha durat la 
suspensió de llicències. 
 
Cal afegir que, segons el Pla general de l’any 2001, a la nostra vila, no hi ha cap 
qualificació específica per al sistema comunitari d’equipaments religiosos, si bé el Pla 
general preveu la qualificació d’equipaments sense ús definit (clau 5a) per a aquells el 
planejament dels quals encara no ha assignat cap ús específic principal d’interès 
públic, col·lectiu o comunitari per a la ciutat. 
 
El Text refós del Pla general d’ordenació del Masnou, publicat al DOGC el 14 de maig 
de 2012, recull les modificacions publicades d’ençà de l’aprovació del Pla general de 
2001, si bé el nou text refós no suposa cap variació en les determinacions 
contingudes en el Pla general de 2001. 
 
 



10 
 

La normativa urbanística del Pla general, a l’article 359, que avui portem a 
modificació, admet l’ús religiós com a complementari o compatible amb els 
equipaments sense ús definit, educatius, sanitarioassistencials, socioculturals i 
polivalents. No és compatible amb els equipaments esportius, administratius ni de 
serveis urbans. 
 
Pel que fa a les zones, cal destacar que aquest ús no és compatible a la zona 14-
Industrial. 
 
La modificació proposada persegueix els quatre objectius següents: 
 
- El primer, ampliar la compatibilitat de l’ús religiós a la totalitat de les zones 

urbanístiques del Pla general, inclosa aquesta zona 14-Industrial. 
 
- Crear una qualificació específica per als equipaments comunitaris d’ús religiós. 
 
- Qualificar el sòl on estan implantats els equipaments comunitaris d’ús religiós amb 

la nova qualificació d’equipament religiós.  
 
- Limitar les situacions relatives en què es permet l’ús religiós en relació amb les 

altres activitats. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Gràcies. El senyor Garcia ha intentat aclarir el que estàvem votant, no pas per als 
membres d’aquesta corporació, perquè ja ho sabem, no, sinó per a la gent del públic. 
Sota l’epígraf d’Urbanisme i modificació puntual el que estàvem votant era aquesta 
qüestió. 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 12 vots a favor (CiU, ERC-
AM i PP), 8 vots en contra (PSC-PM, ICV-EUiA i GIM) i 1 vots d'abstenció (de la 
regidora no adscrita). S'aprova per majoria absoluta. 

El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Molt breument. Per nosaltres, el que això 
suposa, ja que es posarà a la pràctica, és que, lamentablement, algunes de les 
activitats religioses que en aquest moment s’estan portant a terme amb o sense 
llicència però, en definitiva, amb certa permissivitat, i amb no gaire tradició al municipi, 
amb  l’aprovació que s’ha portat a terme, el que significarà és que estaran fora 
d’ordenació, fora de normativa, seran un ús disconforme, fet que provocarà que, en 
alguns casos, si volen ampliar la seva activitat, no podran fer-ho i, en altres casos, 
hauran de marxar i desallotjar el lloc on estiguin portant a terme els seus actes 
religiosos, i entenem que això s’hauria de tramitar d’alguna altra manera, com a mínim 
perquè les entitats que hi ha en aquests moments poguessin haver tingut cabuda en 
aquesta modificació, perquè, si no, el que creiem que segurament passarà és que, en 
alguns casos, podem estar-les condemnant a la clandestinitat religiosa fins que no 
trobin nous equipaments o nous llocs on puguin practicar les seves diferents cultures 
religioses. Jo crec que això no s’ha tingut prou en compte a l’hora de modificar o de 
realitzar la suspensió de llicències o modificar tot el planejament general. 
Concretament els articles que s’han exposat abans per encabir-hi el nou destí d’usos 
religiosos que ha decidit que a partir d’ara sigui la norma d’aquest Ajuntament i com 
que crec que això només desenvoluparà més problemes en dret fonamental, humà, 
moral, com podria ser el lliure exercici del dret religiós i de qualsevol de les persones 
que visquin al Masnou, jo crec que això es veurà breument limitat, al marge d’algun 
dubte jurídic que tinc, però que me’l reservo. I és precisament per això que hi hem 
votat en contra. 
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El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. El primer del que voldríem deixar constància és del nostre 
retret o de la nostra insatisfacció per la manera com el Govern municipal ha treballat 
aquest tema. 
 
El regidor, quan ha explicat les motivacions i els objectius de la modificació que 
s’acaba de produir inicialment, ha explicat que aviat farà dotze mesos de la suspensió 
de llicències. Doncs bé, nosaltres pensem, i hem intentat sempre posar-ho en 
pràctica, que quan es tracta de planejament, però sobretot quan es tracta de 
modificacions de Pla general, el Govern no hauria d’escatimar esforços per intentar 
aconseguir el màxim consens possible i nosaltres, la primera notícia que hem tingut 
d’aquesta modificació ha estat encara no fa dotze dies. Per tant, això és un retret, del 
qual ens agradaria que el Govern prengués nota. 
 
Una de les raons que han motivat el nostre vot negatiu es fonamenta en el fet que 
nosaltres entenem que el Govern, davant del problema que li suposava la implantació 
de determinades activitats religioses al nucli urbà, ha optat per la solució més senzilla 
i aquesta ha estat intentar traslladar-les fora del nucli urbà, i, per tant, força que a 
partir d’ara es desenvolupin bàsicament en polígons industrials. 
 
Una altra de les raons és que el Govern, a l’hora de decidir quina és la solució al 
problema que tenia plantejat, no ha actuat amb el mateix criteri en tots els casos: 
mentre que permet que les activitats religioses corresponents a la religió catòlica es 
continuïn ubicant al nucli urbà, força la resta de confessions religioses a fixar les 
seves activitats fora d’aquest nucli, a l’extraradi del municipi. 
 
Per tant, el regidor justificava la proposta dient que ens havíem d’adaptar a les 
disposicions de la llei del 2009, a la qual ha fet referència, però, és clar, aquestes 
adaptacions es poden fer de moltes maneres i nosaltres entenem que el Govern, 
davant de dos interessos que no tenen pas perquè estar contraposats, els de 
determinades confessions religioses que volen exercir les seves activitats al barri urbà 
i els dels veïns, alguns veïns, que se senten molestos per aquesta activitat, en lloc de 
buscar una solució justa i equilibrada que permeti conjugar tots els interessos, ha 
optat per la solució més fàcil, que és expulsar aquestes activitats del municipi. Però, 
és clar, no ho ha fet del tot bé. A més a més, això significa que, per evitar-se aquest 
problema, se n’ha posat al damunt d’altres, perquè, com esmentava abans el regidor 
del GIM, resulta que hi ha altres confessions religioses o altres comunitats religioses 
que no són exclusivament les musulmanes i que, ara mateix, tal com estan ubicades 
al municipi, no podran mai demanar una llicència d’activitat per exercir el dret que 
tenen al seu culte o les seves activitats religioses, perquè l’Ajuntament, si aquesta 
modificació que avui hem aprovat, inicialment, finalment l’aprova definitivament, no els 
podrà donar llicència, perquè estaran demanant un ús en un lloc en el qual el Pla 
general no els ho permetrà. Per tant, jo crec que tenim o hem tingut raons més que 
suficients per votar-hi en contra i reservem la possibilitat de presentar un recurs contra 
aquesta aprovació inicial. Gràcies. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer, vull dir al senyor Eduard Gebani que, si pretenia que 
el públic entengués la seva proposta, doncs jo dubto que hagi pogut entendre res, a 
causa del gran nombre de tecnicismes que ha utilitzat. 
 
Nosaltres ja vam votar en contra de la incorporació d’aquest tema per urgència i ara, 
doncs hi hem tornat a votar en contra i exposarem els nostres motius. 
 
Nosaltres creiem que és un greu error fer una modificació del Pla general només amb 
un objectiu, que és limitar la llibertat de culte als musulmans. Això s’ha de dir amb les 
paraules, és a dir, s’ha fet pensant que el col·lectiu musulmà no pugui exercir el culte 
al lloc on s’ha traslladat. 
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En aquesta acta, el Govern, i els que li han donat suport, han apostat per la injustícia i 
la discriminació d’un col·lectiu per la seva religió, i aquest és un fet molt greu. Vostès 
han utilitzat tots els mecanismes legals que, si bé cal dir que s’ajusten a la legalitat 
jurídica, la seva motivació real no respon al que ha de prevaldre, a les accions que 
des de l’Administració s’han de promoure per a l’interès públic i que han de restar 
sempre subjectes a l’ètica i la moralitat. 
 
Ans al contrari, vostès han pervertit la potestat administrativa amb una finalitat 
allunyada i diferent a la que fixa l’ordenament jurídic. Vostès han treballat per impedir 
que una associació legalment constituïda i amb anys d’arrelament en aquest municipi 
no pugui exercir el seu dret de vot i, a més a més, amb un greuge comparatiu 
respecte d’una altra religió —he dit dret de vot? Doncs dret a exercir el culte. Gràcies. 
No, no, no, molt bé. Era una errada. Vull dir que no podran exercir el dret de culte com 
fins ara ho estaven fent. I, a més a més, infligint un greuge comparatiu respecte de la 
religió catòlica, per a la qual han estat diguem legalitzats tots i cadascun dels espais 
que té actualment, que jo no hi entro, però jo crec que s’hauria de posar a tothom a la 
mateixa línia i haver tingut una mica més de cura; per tant, el que s’ha fet avui és, jo 
crec, una gran injustícia. 
 
Creiem que l’acte que s’ha votat avui ha estat un acte arbitrari i, fins i tot, ens 
atreviríem a dir que es podria haver incorregut en desviació de poder, i ho critiquem, 
no perquè en tinguem la mera sospita, sinó que ens basem en indicis. Tenim 
arguments suficients que podrien avalar que el que en realitat avui s’ha aprovat és 
una eina que té la voluntat d’impedir el dret legítim de la comunitat musulmana a fer 
ús del centre de culte escollit. I no és l’únic culte afectat, com molt bé s’ha dit aquest 
vespre. De retruc, la resta de cultes del municipi que fins a la data estaven exercint el 
seu dret, fins i tot alguns el tenien legalitzat, no podran fer a partir d’ara, si ho volen, 
per exemple, canviar el terra, demanar llicència, perquè no els ho permetran, i hauran 
de marxar fora del municipi, millor dit, a les zones que han estat autoritzades. 
 
Nosaltres creiem que aquesta decisió ha estat una decisió que hauria d’haver estat 
consensuada, hauria d’haver estat treballada amb l’oposició, ja que segurament 
hauríem arribat a un consens en la redistribució o en la legalització dels espais, però 
la decisió unilateral del Govern creiem que el que fa és deixar desamparats tots els 
cultes, excepte el catòlic, sense futur, i, a més a més, i creiem que és el pitjor, 
generant un conflicte amb unes entitats que, fins ara, doncs, no hi havia hagut mai en 
aquest poble. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Primer de tot, per agrair el vot favorable del PP i, en tot cas, per donar unes 
explicacions complementàries a les que he donat anteriorment. Intentaré utilitzar un 
llenguatge més planer ara, senyor Suñé. 
 
Primer de tot, l’informo que vostè incideix molt en el greuge comparatiu que s’està 
realitzant amb l’Església catòlica i que sembla que el que fem és impedir que altres 
congregacions s’hi puguin instal·lar. Només informar-lo que el que s’està fent és que 
aquelles confessions o aquells edificis que ja estan en zones qualificades com a 
equipaments, però que no tenen l’especificat d’equipament religiós, doncs, se’ls 
reconeix aquest, diguem, afegitó d’equipament religiós. No vol dir que estiguem 
legalitzant els uns i els altres no. 
 
Pel que fa al que vostè deia de restringir, nosaltres també el que estem fent és, en 
algunes naus en les quals fins ara no estava permès l’ús religiós, com era la nau 
industrial, doncs donar cabuda també a aquest ús religiós. 
 
I, després, una mica perquè vostè ha dit alguna cosa així com que el que hem 
perseguint és impedir que una associació pugui exercir el seu dret de culte i s’ha fixat 
molt en una associació en concret, m’agradaria fer-li un seguit d’aclariments respecte 
de totes les actuacions que hem estat fent durant aquest període de temps. 
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Des que aquest Equip de Govern, que ja fa pràcticament dos anys que hi som, vam 
prendre possessió del càrrec, hem estat treballant braç a braç amb una associació en 
concret, que suposo que és a la que vostè fa referència, amb la finalitat de trobar una 
sortida d’una problemàtica que se li plantejava. Com li dic, pràcticament els contactes 
es remeten al primer dia en què nosaltres vam prendre possessió del càrrec.  
 
Aquesta associació, com vostè ha dit també, durant molts anys ha portat a terme la 
seva activitat a la nostra vila sense generar cap tipus de queixa, problema ni conflicte i 
se’ls ha de reconèixer, és així. Va decidir al seu dia traslladar la seva seu, durant 
l’estiu del 2011, a una nova ubicació. 
 
Atès que aquell estiu, el Ramadà, la celebració anual més important per a ells, 
coincidia amb el mes d’agost, i atès que no havien pogut completar el seu trasllat per 
la proximitat de la data de les celebracions amb la data del lloguer del nou local, vam 
col·laborar per tal que poguessin portar a terme un Ramadà en un local amb bones 
condicions, per assegurar-los que el podrien celebrar amb tranquil·litat. 
 
S’ha de dir també que l’experiència fou satisfactòria per a ambdues parts, tant per a 
l’Ajuntament com per a l’associació, de manera que la mateixa associació ens va 
demanar que cedíssim aquell local i poguéssim dilatar en el temps aquella cessió. 
Atès que l’ús habitual del local que es va cedir, un cop acabat el període vacacional, 
feia totalment incompatible l’ús propi amb el de l’associació, es va buscar un altre 
local alternatiu. Tot i que, a l’estiu de l’any passat, van tornar a aquest local, una altra 
vegada, per tal que poguessin celebrar el Ramadà. 
 
Durant aquest període de temps, es va seguir col·laborant i mediant amb la comunitat, 
per tal de trobar un local definitiu amb les característiques i la ubicació idònies 
requerides per l’associació. 
 
Al mes de maig de l’any passat, i un cop aprovada la suspensió de llicències que hem 
comentat anteriorment, aquest col·lectiu va decidir tornar al local al qual vostè feia 
referència, contravenint, per tant, aquesta suspensió.  
 
Amb la finalitat també de poder donar una solució satisfactòria, el mes de novembre 
de l’any passat, es va subscriure un conveni d’assessorament i gestió de la mediació 
de la diversitat religiosa entre l’Ajuntament del Masnou i la Universitat Autònoma de 
Barcelona, en què es manifestava que el pluralisme religiós i la diversitat cultural i 
social del municipi del Masnou és una realitat que convé regular i gestionar 
adequadament per tal de garantir una convivència enriquidora i de qualitat cívica entre 
els veïns i les veïnes, així com la voluntat de l’Ajuntament de poder comptar amb 
assessoraments jurídics i de gestió especialitzats i qualificats científicament i 
acadèmicament en el desenvolupament de les seves polítiques públiques adreçades 
a la integració de la diversitat religiosa del municipi, i es marcava com un dels 
objectius l’estudi, l’organització o la posada en pràctica d’actuacions relatives a la 
mediació intercultural, amb l’objectiu d’informar i assessorar la ciutadania del municipi 
en matèria de drets i deures de la llibertat religiosa. 
 
Amb la voluntat de trobar una ubicació alternativa, es va treballar llargament amb un 
immoble situat al polígon de la Bòbila, del qual durant el mes d’octubre de l’any 
passat, es va sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona una 
autorització provisional per al desenvolupament d’una activitat de centre de culte i 
aquesta autorització es va rebre durant el mes de desembre de 2012. 
Malauradament, aquesta alternativa no va acabar de materialitzant-se després de tota 
la feina feta. 
 
D’aquesta data ençà, des del desembre fins ara, hem seguit treballant i col·laborant 
amb l’associació amb la finalitat d’assessorar-la i trobar una solució satisfactòria i 
definitiva que compleixi tots els requisits i les necessitats que busquen, tot i que, de 
moment, malauradament, no ha donat fruits en aquesta feina. 
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El Sr. Ernest Suñé  
 
Jo, com que ha estat una intervenció directa, doncs jo seré molt breu. 
 
Primer, entenc que coneix, per la seva intervenció, i queda palès que tota la 
modificació del planejament és adreçada a una sola associació. Vull dir que queda 
clar que els motius de la feina que s’ha fet i, com molt bé ha explicat el regidor, són 
per aquesta associació, tot i que jo crec que és un gran error, és a dir, fer una 
modificació del Pla general pensant en una associació és tenir una visió una mica 
curta del que significa. 
 
En tot cas, el que sí que s’ha deixat o s’ha descuidat d’explicar el regidor i que 
segurament doncs millorarà la informació que ha donat, que desconec exactament, 
però segurament, com és normal, facilita informacions verídiques, s’ha oblidat de dir 
que, molt abans que suspenguessin les llicències, molt, molt abans, aquesta 
associació havia entrat una llicència d’obres, un permís per iniciar obres en aquest 
local, permís que li va ser denegat adduint que havia de presentar un projecte d’obres 
majors. Va transcórrer un temps, va tornar a presentar un projecte d’obres majors que 
va ser analitzat i retornat perquè es presentés amb unes modificacions i, passat el 
temps, van tornar a presentar un nou projecte en aquest espai i li va ser retornat 
adduint altres temes. 
 
En tot aquest període, i quan estaven elaborant la modificació del projecte, és quan el 
Govern va presentar la paralització de llicències, és a dir, això, s’ha oblidat d’explicar-
ho. Jo crec que és un detall important. La motivació de la paralització de les llicències 
no té com a finalitat organitzar els equipaments destinats a centres de culte per 
adequar-los a la legalitat. La finalitat darrera d’aquesta modificació és evitar que el 
col·lectiu de musulmans que exerceix la seva religió al carrer de Santiago Rusiñol, 
davant d’on viuen els pares del senyor Jaume Oliveras, puguin continuar estant allà. 
Això és així. No, no! Això és així! I a mi em dol dir-ho! No, ho sento! I hi ha queixes? 
Poques! Estem parlant d’un tema molt complicat.  
 
Hem fet un tema d’una qüestió que, fins a la data, aquí, a la vila, no havia suposat mai 
cap problema i n’estem fent aquí un debat. 
 
Jo crec que el Govern s’ha equivocat. S’ha equivocat en no tenir en compte l’oposició. 
Perdó, senyor alcalde. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
El vull advertir que té dos minuts per parlar. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Doncs, llavors... tancaré aquest tema. També vull remarcar que en aquest Ple jo he 
demanat informació sobre la situació de la paralització de les llicències. He demanat 
informació dues vegades al Ple i no n’he rebut resposta. Sí que m’han informat que 
s’havia arribat a un acord amb una associació, amb una universitat, per fer..., però del 
que avui hem aprovat no se’ns n’ha informat i nosaltres, jo crec, hem de tenir aquesta 
capacitat de decisió. 
 
Bé, m’excusaré, i si he dit alguna cosa que no havia de dir, doncs demano disculpes 
per endavant. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Ha provocat, amb tots els respectes, que per al·lusions... tot el dret. Pot intervenir 
vostè, per al·lusions, senyor Oliveras. 
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El Sr. Jaume Oliveras  
 
Senyor Suñé, jo no entraré a polemitzar això, però jo només demanaria que s’informi, 
que es documenti més en les seves intervencions, i demano una mica de rigor en les 
seves afirmacions, que li faria bastanta falta, crec jo, eh. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Jo no puc dir “per al·lusions” i, és clar, m’hauré de queixar, perquè no m’ha al·ludit. O 
sigui, normalment, el senyor Eduard Garcia acostuma a respondre les meves  
intervencions i aquesta vegada m’he sentit molt decebut, perquè no ha fet esment als 
arguments que jo li he posat damunt la taula, molts dels quals coincidirien amb els 
que després ha requerit el senyor Ernest Suñé. 
 
Però, bàsicament, intervenia per dir a l’Eduard que no ens convenç amb excuses de 
mal pagador, és a dir, que quan intenta justificar que els uns hauran d’anar a polígons 
industrials i els altres es podran quedar al nucli urbà per la senzilla raó que alguns ja 
tenien marcada la seva parcel·la amb la clau d’equipament i l’únic que s’ha fet és 
afegir-hi “religiós” és una excusa de mal pagador que jo no sé si convencerà el públic 
o el municipi, però que a nosaltres, al nostre Grup, no ens convenç de cap de les 
maneres. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
És evident que el senyor Suñé no ha entès la meva intervenció, per la qual cosa 
dedueixo de les seves... No és veritat que jo reconegui que tot això s’hagi fet per a 
aquesta... D’alguna manera, el que jo vull demostrar és tot el contrari, és a dir, jo crec 
que hem fet prou feina, esforços i treballs amb ells per demostrar-los que nosaltres 
teníem interès a ajudar-los. Si vostè no ho ha entès així, doncs, ho lamento. 
 
També, ha parlat vostè de la llicència d’obres, entre d’altres. El que vostè no explica 
tampoc és que ells no van demanar una llicència d’obres; ells van presentar una 
comunicació prèvia, oblidant que era necessari prèviament fer un canvi d’ús i que, per 
fer aquest canvi d’ús, era necessari demanar una llicència d’obres majors. Sí que és 
veritat que van demanar la d’obres majors i que va ser desestimada, perquè ja hi 
havia la suspensió de llicències vigent. 
 
Vostè parlava de poques queixes. Si vostè considera –no m’he entretingut a comptar-
les totes, però, així, pel cap baix, li puc assegurar que n’hi ha més de setanta—,que 
són poques, doncs, òbviament, tot depèn de com es miri. 
 
Insistint en la clau d’equipaments, vostè sembla que només se centra en el fet que 
només podran seguint exercint la seva activitat els centres catòlics. Escolti, nosaltres 
el que estem fent és permetre que les activitats religioses es puguin portar a terme en 
totes les claus urbanístiques de la nostra vila. És que vostès obliden que en la clau 
del barri antic seguirà sent compatible, i en la clau comercial seguirà sent compatible. 
Per tant, ningú no està dient que només pugui exercir la seva activitat la religió 
catòlica. És a dir, potser a vostès el que els agradaria que féssim és això, però no és 
el que estem fent: estem donant cabuda al fet que les activitats religioses es puguin 
portar a terme sigui quina sigui la qualificació urbanística del nostre territori; per tant, 
estem obrint una porta perquè, en qualsevol lloc, la qualificació urbanística no sigui un 
problema perquè s’hi puguin instal·lar. Tot al contrari del que vostès estan explicant! 
Res més.  
 
Bé, en tot cas, també lamento que el senyor Màxim avui s’hagi sentit ofès per no 
haver-me adreçat a ell. No passa res. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Té la paraula, però molt breument, eh! 
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El Sr. Ernest Suñé  
 
No entraré ni tan sols a debatre l’argument del senyor Eduard Garcia i Gebani. Jo 
entenc que, pel que vostè ha dit, la comunitat musulmana podrà restar al mateix lloc 
on és ara perquè, com vostè diu, ho han obert al municipi. 
 
Jo volia intervenir, en tot cas, per demanar disculpes al senyor Jaume Oliveras, 
perquè la meva intervenció no només no ha estat encertada, sinó que ha estat fora de 
to i, llavors, el que jo demanaria a l’alcalde és que aquestes al·lusions fora de to 
quedessin retirades de l’acta, si vostè ho estima oportú, perquè no en quedi 
constància. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Jo li vull agrair aquest fet senyor Suñé. Ja ho discutirem això, arribarem a un acord 
amb els portaveus, per veure quin tractament ha de tenir. En tot cas, ho agraeixo al 
senyor Suñé, i també vull que consti en acta el moment d’aquestes manifestacions. 
 
10) Devolució de la garantia definitiva del contrac te de la instal·lació i 
l’explotació del servei d’aparcament amb limitació horària en diverses vies del 
municipi  
 
El senyor Joaquim Fàbregas Sagué, regidor delegat de Mobilitat, llegeix la proposta 
següent: 
 
“Atès que, en data 20 d’abril de 2006, es va adjudicar el contracte de la gestió, en 
règim de concessió, de la instal·lació i l’explotació del servei d’aparcaments amb 
limitació horària en diverses vies del municipi del Masnou a l’empresa Parbla, SL. 
 
Atès que el contracte va ésser cedit a favor de l’empresa Saba Aparcamientos, SA, 
mitjançant acord plenari amb data 15 d’octubre de 2009. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària amb data 19 de maig de 2011, va 
aprovar la continuïtat del servei fins que no tingués lloc una nova licitació, per un 
període màxim d’un any. 
 
Atès que, en data 18 de febrer de 2013, la tècnica de Mobilitat va emetre un informe 
satisfactori en relació amb l’execució del contracte.  
 
Vist l’escrit en què el senyor Alfred Morales Fernández, en representació de Saba 
Aparcaments, SA, demana la devolució de la fiança constituïda mitjançant aval 
bancari per un import de 30.000 euros. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Únic . Aprovar la devolució de la fiança per import de 30.000 euros que es va constituir 
com a garantia definitiva per a la gestió, en règim de concessió, de la instal·lació i 
l’explotació del servei d’aparcament amb limitació horària en diverses vies del municipi 
del Masnou.” 
  
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, 
majoria absoluta. 
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Relació d’assumptes que es proposen passar a la ses sió del Ple fora de l’ordre 
del dia i prèvia declaració d’urgència  
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 21 
vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). 
S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
El senyor Jordi Matas Claramunt llegeix un extracte de la part resolutòria del present 
acord. 
 
El tenor literal de la proposta i objecte de debat i votació és la següent: 
 
a. Adjudicació del contracte de l'explotació mitjan çant concessió dels serveis 

de temporada de la platja del terme municipal del M asnou, per al període 
2013-2017 

 
“Vist l’expedient que es tramita per a la contractació de l’explotació mitjançant 
concessió dels serveis de temporada de la platja del terme municipal del Masnou per 
al període 2013-2017, i la convocatòria de la licitació, mitjançant procediment obert 
amb diversos criteris de valoració. 
 
Vist que l’anunci de la licitació es va publicar al BOP amb data 17 de gener de 2013. 
Vist que a la licitació es van presentar els licitadors següents: 
 

• Àrea de servei núm. 1 
o La Caleta del Masnou, SCP 
o Israel Flores Pestano 
o Joan Colmena Gairin 
o Julio Vargas Claveria 
o Elisenda Rasero Rebull 
o Elisabet Flores Pastrana 
o José Manuel Alfonso Miranda 

 
• Àrea de servei núm. 2 

o José Manuel Alfonso Miranda 
o Eduard Albi Palomeras 
o Rubén Abad Elexpe 
o Miguel Fernández Moreno 
o Juan Fernández Cortés 
o Aroa Vargas Buzon 
o Elisenda Rasero Rebull 
o Elisabet Flores Pastrana 

 
• Àrea de servei núm. 3 

o Eduard Albi Palomeras 
o Elisabet Flores Pastrana 
o Elisenda Rasero Rebull 
o Xènia Padrós Pagès 
o Jose Manuel Alfonso Miranda 

 
• Àrea de servei núm. 4 

o José Manuel Alfonso Miranda 
o Joan Colmena Gairin 
o Elisabet Flores Pastrana 
o Xènia Padrós Pagès 

 
• Àrea de servei núm. 5 

o Elisabet Flores Pastrana 
o La Caleta del Masnou, SCP 
o Ricardo Fernández Santiago 
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o Joan Colmena Gairin 
o Eduard Albi Palomeras 
o Rubén Abad Elexpe 
o José Manuel Alfonso Miranda 

 
• Àrea de servei núm. 6 

o Miquel Llobert Extremenera 
o Tamara Fernández Santiago 
o Eduard Albi Palomeras 
o Xènia Padrós Pagès 
o Rubén Hernández Cenzual 
o Xavier Giménez Matienzo 
o José Manuel Alfonso Miranda 
o Elisenda Rasero Rebull 
o La Caleta del Masnou, SCP 
o José Asensio Marín 
o Joan Colmena Gairin 

Vistes les actes de qualificació de la documentació general. 
 
Vist que la Mesa de Contractació, a la reunió del 8 de febrer, va acordar excloure’n els 
licitadors següents:  
 

• Àrea de servei núm. 1 
o Julio Vargas Claveria. No acredita solvència professional ni tècnica. 

 
• Àrea de servei núm. 2 

o Rubén Abad Elexpe. No s’admet certificat per no ajustar-se al plec de 
clàusules administratives. 

o Miguel Fernández Moreno. Té deutes amb l’Ajuntament. 
o Juan Fernández Cortés. No acredita solvència professional. 
o Aroa Vargas Buzon. No acredita solvència professional. 

 
• Àrea de servei núm. 3 

o Xènia Padrós Pagès. Té deutes amb l’Ajuntament. 
 

• Àrea de servei núm. 4 
o Xènia Padrós Pagès. Té deutes amb l’Ajuntament 

 
• Àrea de servei núm. 5 

o Ricardo Fernández Santiago. No acredita solvència professional. 
o Rubén Abad Elexpe. No s’admet certificat per no ajustar-se al plec de 

clàusules administratives. 
 

• Àrea de servei núm. 6 
o Tamara Fernández Santiago. No acredita solvència professional. 
o Xènia Padrós Pagès. Té deutes amb l’Ajuntament 
o Xavier Giménez Matienzo. Té deutes amb l’Ajuntament. 
o José Asensio Marín. No acredita experiència en l’àmbit de la 

restauració. 
 
Vistes les al·legacions presentades pel senyor José Asensio Marin, Xènia Padrós i 
Pagès i Rubén Abad Elexpe, respectivament, la Mesa de Contractació, a la reunió del 
13 de febrer,  va acordar: 
 

• Admetre els licitadors següents: 
o  José Asensio Marín. 
o  Xènia Padrós Pagès.  
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• Excloure el licitador següent: 
o Rubén Abad Elexpe. Es considera, per unanimitat, que l’al·legació 

presentada no està fonamentada ni jurídicament ni tècnicament. 
 
Vistos els informes amb data 19 i 21 de febrer de 2013 emesos per la tècnica de Medi 
Ambient respecte de les valoracions obtingudes pels licitadors presentats. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació reunida en data 21 de febrer de 2013, en què 
consta el resum de les puntuacions obtingudes per a l’adjudicació del contracte, que 
és el següent: 
 

Àrea de servei 1      

 Puntuació 
sobre B 

Puntuació 
sobre C 

Total  Posició  

Israel Flores Pestano 38,78 24,30 63,08 1 

José M. Alfonso Miranda 40,00 20,80 60,80 2 

La Caleta del Masnou, SCP 37,95 20,75 58,70 3 

Joan Colmena Gairín 33,00 23,30 56,30 4 

Elisensa Rasero Rebull 29,70 20,35 50,05 5 

Elisabet Flores Pastrana  33,00 9,00 42,00 6 

 
Àrea de servei 2 

    

 Puntuació 
sobre B 

Puntuació 
sobre C 

Total  Posició  

José M. Alfonso Miranda 40,00 20,80 60,80 1 

Eduard Albí Palomeras 33,00 26,05 59,05 2 

Elisensa Rasero Rebull 28,88 20,35 49,23 3 

Elisabet Flores Pastrana  31,35 9,00 40,35 4 

 
Àrea de servei 3 

    

 Puntuació 
sobre B 

Puntuació 
sobre C 

Total  Posició  

José M. Alfonso Miranda 40,00 20,80 60,80 1 

Xènia Padrós Pagès 33,00 25,15 58,15 2 

Eduard Albí Palomeras 28,05 26,05 54,10 3 

Elisensa Rasero Rebull 27,23 20,35 47,58 4 

Elisabet Flores Pastrana  29,70 9,00 38,70 5 

 
Àrea de servei 4 

    

 Puntuació 
sobre B 

Puntuació 
sobre C 

Total  Posició  

José M. Alfonso Miranda 40,00 20,80 60,80 1 

Xènia Padrós Pagès 34,65 25,15 59,80 2 

Joan Colmena Gairín 29,70 23,30 53,00 3 

Elisabet Flores Pastrana  31,35 9,00 40,35 4 

     

Àrea de servei 5      

 Puntuació 
sobre B 

Puntuació 
sobre C 

Total  Posició  

Eduard Albí Palomeras 40,00 26,05 66,05 1 

José M. Alfonso Miranda 38,78 20,80 59,58 2 

Joan Colmena Gairín 32,00 23,30 55,30 3 

La Caleta del Masnou, SCP 32,00 20,75 52,75 4 

Elisabet Flores Pastrana  32,00 9,00 41,00 5 
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Àrea de servei 6      

 Puntuació 
sobre B 

Puntuació 
sobre C 

Total  Posició  

Eduard Albí Palomeras 40,00 26,05 66,05 1 

Joan Colmena Gairín 40,00 23,30 63,30 2 

José M. Alfonso Miranda 38,78 20,80 59,58 3 

Xènia Padrós Pagès 32,00 25,15 57,15 4 

Elisensa Rasero Rebull 32,80 20,35 53,15 5 

La Caleta del Masnou, SCP 32,00 20,75 52,75 6 

José Asensio Marín 35,20 15,10 50,30 7 

Rubén Hernández Cenzual 28,16 14,75 42,91 8 

 
A la vista del resultat anterior, la Mesa de Contractació proposa a l’òrgan de 
contractació l’adjudicació de la contractació d’aquesta licitació a les persones 
següents: 
 
o Àrea de servei núm. 1: Sr. Israel Flores Pestano pel preu de 23.500 €, en ser el 

licitador que ha obtingut una puntuació total de 63,08. 
o Àrea de servei núm. 2: Sr. José M. Alfonso Miranda pel preu de 24.240 €, en ser 

el licitador que ha obtingut una puntuació total de 60,80. 
o Àrea de servei núm. 3: Sr. José M. Alfonso Miranda pel preu de 24.240 €, en ser 

el licitador que ha obtingut una puntuació total de 60,80. 
o Àrea de servei núm. 4: Sr. José M. Alfonso Miranda pel preu de 24.240 €, en ser 

el licitador que ha obtingut una puntuació total de 60,80. 
o Àrea de servei núm. 5: Sr. Eduard Albi Palomeras pel preu de 25.000 €, en ser el 

licitador que ha obtingut una puntuació total de 66,05. 
o Àrea de servei núm. 6: Sr. Eduard Albi Palomeras pel preu de 25.000 €, en ser el 

licitador que ha obtingut una puntuació total de 66,05. 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. José Manuel Alfonso Miranda en data 1 de març de 2013, 
registrat a l’Ajuntament amb el número 1972, en què comunica la seva renúncia com 
a adjudicatari de l’àrea de servei núm. 3 ubicada a la platja d’Ocata, al davant del 
carrer dels Capitans Comellas. 
 
Vista l’acta de valoració final de la mesa de contractació, amb data 21 de febrer de 
2013, en què es comprova que la senyora Xènia Padrós Pagès, amb una puntuació 
de 58,15, és la licitadora que ha quedat en segon lloc per accedir a l’àrea de servei 
núm. 3, ubicada a la platja d’Ocata, al davant del carrer dels Capitans Comellas, pel 
preu de 20.000 €. 
 
Vist que la Mesa de Contractació, a la reunió del 5 de març de 2013, proposa a 
l’òrgan de contractació desestimar les al·legacions presentades pel senyor Joan 
Colmena Gairin, en l’escrit amb data 25 de febrer de 2013, registrat a l’Ajuntament 
amb el número 1764, en què demana la revisió de la valoració efectuada de la 
documentació del sobre C en el cas que a un licitador se li adjudiqui més d’una àrea 
de servei, d’acord amb l’informe emès per la tècnica de Promoció Econòmica, en data 
26 de febrer de 2013, que diu, literalment: 
 
“El plec de clàusules administratives particulars que regeixen el procés de licitació per 
a la contractació de l’explotació, mitjançant concessió, dels serveis de temporada de 
la platja del terme municipal del Masnou per al període 2013-2017, a la clàusula 10a. 
Criteris base que serveixen per a l’adjudicació, en el sobre C: Millores en la prestació 
del servei no avaluables de manera automàtica, inclou la Proposta tècnica de 
l’organització i funcionament de l’àrea de servei (estructura de personal, mitjans 
aportats i serveis a desenvolupar) i especifica textualment: Es valoren especialment 
les ofertes que aporten un Pla d’empresa on es demostri haver reflexionat sobre la 
gestió correcta del projecte... 
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Tots els plans d’empesa que han presentat els licitadors s’han valorat a partir 
d’aquesta premissa: demostrar que s’ha reflexionat sobre la gestió d’un negoci i que 
s’han fet els càlculs econòmics en funció d’aquesta reflexió. Qualsevol empresa, 
inclosa la constituïda per un autònom, pot gestionar una o més formes de negoci, ja 
siguin de la mateixa activitat o diferent.” 
 
Atès que tots els adjudicataris i adjudicatàries proposats han presentat la 
documentació requerida i han constituït la garantia definitiva i complementària. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient, en data 8 de març de 2013, que 
literalment diu: 
 
“En data 10 de gener de 2013, el Ple de la corporació va aprovar els plecs de 
condicions que regeixen el procés de licitació per a la contractació de l’explotació, 
mitjançant concessió, dels serveis de temporada de la platja del terme municipal del 
Masnou per al període 2013-2017 i es va convocar la licitació.  
 
Després de l’obertura i valoració dels sobres presentats pels licitadors en aquest 
procés, en data 21 de febrer de 2013 la Mesa de Contractació va proposar al Ple, 
l’òrgan de contractació del present procés, l’adjudicació de les àrees de servei. El Ple 
té previst aprovar-la en la sessió que se celebra en data 21 de març d’enguany.  
 
En el període transcorregut entre la proposta de contractació de la Mesa i la 
convocatòria de la Comissió Informativa del Ple, ha tingut lloc un temporal que ha 
afectat greument la ubicació prevista per a l’àrea de servei número 6, al davant de 
l’avinguda del President John F. Kennedy. En concret, el temporal del 6 i 7 de març 
de 2013 ha deixat pràcticament sense platja l’espai de la guingueta 6 i ha destrossat 
els serveis d’electricitat, aigua i clavegueram, tal com es pot apreciar a les fotografies 
que s’adjunten a l’annex.  
 
Per tot l’exposat, i atès que és impossible poder ubicar qualsevol instal·lació en 
aquest espai, es proposa que se suspengui temporalment el termini de la signatura 
del contracte entre l’Ajuntament del Masnou i el Sr. Eduard Albí Palomeras, 
adjudicatari de la guingueta 6, tal com es preveu a la clàusula 1a del plec 
administratiu particular que va regir la contractació i que es transcriu a continuació, 
fins que se solucioni aquest aspecte:  

 
“Si per causes alienes a l’acció de l’Administració no fos possible la instal·lació 
d'alguna de les guinguetes per un període de temps o per tota la temporada, el 
contracte restaria suspès durant el termini afectat sense cap dret per a 
l’adjudicatari a indemnitzacions. Això sens perjudici, si escau, de la devolució 
parcial del cànon municipal en el supòsit previst a la clàusula 3a del present 
plec.” 

 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article 151 
i concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic per procedir a l’adjudicació de la 
contractació de referència. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer . Declarar vàlid l’acte de licitació. 
 
Segon . Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació segons les actes dels dies 
4, 8, 13, 19 i 21 de febrer i 5 de març de 2013, respectivament, pel que fa a 
valoracions i la proposta d’adjudicació. 
 
Tercer. Excloure de la licitació, pels motius exposats en la part expositiva del present 
acord a les persones següents: 
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• Julio Vargas Claveria 
• Rubén Abad Elexpe 
• Miguel Fernández Moreno  
• Juan Fernández Cortés 
• Aroa Vargas Buzon 
• Ricardo Fernández Santiago 
• Tamara Fernández Santiago 
• Xavier Giménez Matienzo 

 
Quart. Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Rubén Abad Elexpe contra 
la valoració del resultat de les valoracions de les propostes del sobre A i pels motius 
detallats a la part expositiva del present acord. 
 
Cinquè. Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Joan Colmena Gairin de 
revisió de la valoració efectuada de la documentació del sobre C en el cas que a un 
licitador se li adjudiqui més d’una àrea de servei i pels motius detallats a la part 
expositiva del present acord. 
 
Sisè.  Adjudicar la contractació de l’explotació mitjançant concessió dels serveis de 
temporada de la platja del terme municipal del Masnou per al període 2013-2017 
d’acord amb la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de Contractació en data 
21 de febrer de 2013, pels motius exposats a la part expositiva del present acord i 
amb plena subjecció als plecs de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars, segons s’especifica a continuació: 
 

LOT UBICACIÓ ADJUDICATARI/ÀRIA  IMPORT 
1 Riera d’Alella Israel Flores Pestano 23.500 € 
2 Baixador d’Ocata José Manuel Alfonso Miranda 24.240 € 
3 C/ Capitans Comellas Xènia Padrós Pagès 20.000 € 
4 C/ Pintor Villà José Manuel Alfonso Miranda 24.240 € 
5 Av. Mare de Déu de Núria Eduard Albi Palomeras 25.000 € 
6 Av. President Kennedy Eduard Albi Palomeras 25.000 € 

 
El contracte tindrà un termini de vigència de cinc anys, que comprèn cinc temporades 
d’estiu, a comptar des de la temporada d’estiu de l’any 2013, i és prorrogable de 
manera expressa per acord de l’òrgan de contractació i previ informe favorable de la 
responsable del contracte, per períodes anuals, sense que la durada total del 
contracte, pròrrogues incloses, pugui ultrapassar els vuit anys. 
  
El preu del contracte es revisa després del primer any de vigència, i així 
successivament. 
 
El sistema de revisió de preus és l’índex de preus del consum (IPC), elaborat per 
l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Setè. Requerir als adjudicataris i adjudicatàries perquè, dins del termini de quinze dies 
hàbils següents a la notificació d’aquest acord, hauran de concórrer a formalitzar el 
contracte. 
 
Vuitè . Suspendre el termini per a la signatura del contracte de l’explotació, mitjançant 
concessió, de l’àrea de servei núm. 6 ubicada a la platja d’Ocata, al davant de 
l’avinguda del President John F. Kennedy, pels motius detallats a la part expositiva del 
present acord.  
 
Novè. Notificar aquests acords als licitadors que s’han presentat a aquesta licitació i 
publicar-lo al perfil de contractant. 
 
Desè. Publicar la formalització del contracte al BOP i al perfil de contractant.” 
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El Sr. Jordi Matas  
 
Pel que fa a l’acord vuitè, cal fer un incís. Els motius de la llevantada que hem tingut 
darrerament i que s’ha emportat la sorra, a la part on havia d’anar ubicada la número 
6, per aquest motiu, doncs, retardem la signatura del contracte amb aquest senyor. 
 

El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, 
majoria absoluta. 
 
A les 21.10 hores, l’alcalde autoritza la Sra. Noemí Condeminas Riembau a absentar-
se del Ple i la sala queda amb 20 membres. 
 
11) Control dels òrgans de Govern municipals 

 
a) Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i  les preguntes de la 

sessió anterior 
 
El Sr. Jordi Matas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo, és per contestar tres preguntes. 
 
Del senyor Frans Avilés, que va preguntar per un arbre que, a causa dels forts vents 
que hi ha hagut últimament, havia caigut a Can Targa i encara no s’havia recollit, ha 
estat més o menys arreglat, però segueix allà. Referent a aquest tema, la resposta és 
que la incidència es va tramitar a Paisatge el 18 de febrer i es va comunicar a 
l’empresa que realitza la contracta, que va avaluar el treball i si suposava o no un risc 
per als usuaris del parc, ja que es trobava en un parterre a l’extrem més allunyat dels 
jardins. L’UTE en va programar la retirada per al dia 27, que és quan es va retirar. 
 
De fet, al senyor Frans Avilés, m’ha fet vostè una pregunta sobre si al poble hi ha un 
estudi o una relació de les papereres que hi ha instal·lades. Vostè va dir: “Jo no sé si 
sabem o no quantes n’hi ha, però, bé, ens agradaria saber si s’ha fet algun informe de 
quantitat de papereres, del lloc on són, la previsió que se’n fa, si hi ha un pla de 
manteniment, etcètera.” La meva resposta és que en l’última actualització de l’inventari 
hi havia un total de 708 papereres. Darrerament n’estem implantant més al poble, com 
deu haver pogut observar. Moltes de les noves són cilíndriques, de manera que ocupen 
menys espai i ens permeten instal·lar-les en trams que són estrets. També s’han 
reforçat a l’entorn de les escoles i els instituts.  
 
Referent al manteniment, per desgràcia, a causa dels actes d’incivisme o quan les 
bases estan podrides per l’orina dels gossos, anem fent el canvi i aprofitem per introduir 
un model més modern i econòmic. Procurem, també, anar substituint les de plàstic verd 
(que si estan bé es pinten de nou) per les de terra, amb una imatge més moderna i 
neta, i li farem arribar un plànol amb les ubicacions, tal com vostè sol·licitava. 
 
També, per contestar el senyor Màxim Fàbregas, vostè va presentar un escrit o una 
sèrie de preguntes. La primera que hi havia feia referència als grafits del poble. 
Després, volia disposar d’una relació de denúncies, notificacions rebudes per la Policia 
Local o pel Departament de Manteniment, i de les actes fetes per la Policia Local i les 
actuacions realitzades en relació amb aquestes denúncies o notificacions. 
 
Primer de tot, justifico el meu retard a l’hora d’enviar-li la recopilació que hem fet de 
totes les notes, de totes les intervencions i dels documents de la Policia que consten 
sobre aquest tema.  
 
En referència a la pregunta, com vostè indica, aquesta problemàtica és motiu de gran 
preocupació per l’Equip de Govern i en especial pel moviment molt actiu a partir del 
període preelectoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del novembre passat i 
que, posteriorment, ha continuat, en especial als passos subterranis del baixador 
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d’Ocata i zona centre. També s’havia detectat inicialment al Masnou alt, tot i que 
principalment actua al centre del poble. Estem valorant el cost que ha suposat a 
l’Ajuntament i esperem poder-lo obtenir aviat per tal de realitzar les accions oportunes, 
si així procedeix. 
 
També mereixen especial atenció les pintades a la plaça dels Països Catalans, per 
realitzar-se a les fustes de la tarima o a les estacions transformadores de la zona de La 
Colomina o Torrent Umbert. Les realitzades al Complex Esportiu les ha esborrades el 
mateix equip de manteniment del Complex i permet mantenir la imatge neta del seu 
entorn. 
 
Com han pogut comprovar, des de Manteniment procurem actuar al més aviat possible 
per tenir el poble tan net com puguem i no deixar que els espais públics especialment 
quedin afectats per aquest comportament incívic. 
 
El pes d’aquest fitxer és molt elevat, motiu pel qual no l’hem transmès via Internet. El 
que sí que els faré arribar és una còpia a tots els grups i a la regidora no adscrita, en 
format paper, perquè tots ho tinguin. 
 
Jo crec que no en tinc cap més, que tot s’ha respost i no queda res pendent. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Per donar resposta a algunes de les preguntes efectuades al Ple anterior, en tot cas, 
atès que avui el Ple es preveu llarg pel nombre de punts que té l’ordre del dia, havia 
pensat de no llegir totes les respostes que he donat, però, per salvar el greuge 
comparatiu que he realitzat abans al senyor Màxim Fàbregas, si de cas, només n’hi 
apuntaré dues o tres, no les llegiré senceres. Em disculpo també per la resposta que 
em manca i, en tot cas, doncs vull dir-li que, en referència a l’observació que vostè va 
fer sobre la informació que hi ha a la pàgina web que fa referència al planejament 
urbanístic, doncs, ja s’han donat instruccions perquè aquesta pàgina web s’actualitzi al 
més aviat possible. 
 
En resposta a les actuacions fetes per l’Oficina Local d’Habitatge, i per fer-ne una 
pinzellada, vull dir-li que, durant el segon semestre del 2011, es van realitzar 1.594 
visites, que van ser ateses, i es van realitzar les tasques corresponents 
d’assessorament i informació. Es van realitzar 51 gestions d’inscripció al registre de 
sol·licitants d’habitatge de protecció oficial, es van realitzar 117 prestacions de lloguer, 
etcètera, etcètera. 
 
En l’exercici del 2012 van ser 3.463 les visites que van ser ateses, 115 expedients 
d’ajuts per a pagament de lloguers que van ser gestionats, 12 cèdules d’habitabilitat i 7 
expedients de renda bàsica d’emancipació. 
 
En tot cas, passaria ja, si li sembla, a respondre les preguntes que es van formular 
oralment al Ple anterior. 
 
Començaria per la resposta a la pregunta que va formular la senyora Elena Crespo en 
relació amb la zona del Camí del Mig i en l’estat en què es presenta. Vull indicar-li que 
la zona del Camí del Mig es troba inclosa en l’àmbit del Pla parcial 12, que les obres 
d’urbanització es troben aturades ara mateix i, per aquest motiu, s’està intentant acabar 
la tramitació del nou planejament i reemprendre les obres d’urbanització al més aviat 
possible. 
 
Pel que fa a la zona de Voramar, s’ha requerit a l’empresa propietària dels terrenys que 
netegi la zona i, davant la seva passivitat, s’ha optat per procedir a l’execució 
subsidiària a càrrec de l’empresa esmentada, ja que la imposició de multes coercitives 
no ha donat resultat.  
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Pel que fa a la pregunta del senyor Suñé respecte als expedients sancionadors oberts 
pel Departament d’Urbanisme, l’informo que els expedients sancionadors incoats 
durant l’any 2012, en referència amb l’ocupació de via pública, han estat vuit 
expedients sancionadors incoats i que han acabat amb sanció, i que no hi ha hagut cap 
expedient que hagi caducat. I durant l’any 2013, hi havia hagut un expedient 
sancionador incoat que està pendent de resolució. 
 
Pel que fa a les infraccions urbanístiques, durant l’any 2012 van ser tres els expedients 
sancionadors incoats i que han acabat amb sanció, hi ha un expedient incoat pendent 
de resolució i no hi ha cap expedient caducat. 
 
No hem mirat anys més enllà del 2012 i el 2013, però, sí hi té interès, doncs, 
procediríem a fer aquesta comprovació. 
 
I, finalment, per donar resposta a la pregunta que vostè feia respecte als expedients 
que havien estat oberts pel que fa a la protecció de la legalitat urbanística aprovats per 
la Junta de Govern del 4 d’abril, per iniciar els estudis necessaris per a l’ordenació i els 
equipaments comunitaris i adequar-la a la normativa de centre de culte amb la 
preceptiva suspensió de llicències. Deia vostè que volia saber, també, quants 
expedients s’havien obert per incompliment d’aquesta paralització. I creia que hi podia 
haver altres centres que estaven exercint la seva activitat de manera irregular. 
 
Aquí m’hauré de referir, primer, a la disposició transitòria 2a de la Llei 16/2009, de 
centres de culte, que ja he esmentat anteriorment quan parlava de modificació del Pla 
general i que, en la disposició transitòria, diu que els centres de culte inclosos en 
l'Inventari del Patrimoni Cultural Català es regeixen pel que estableix la Llei 9/1993, del 
30 de setembre, del patrimoni cultural català, i a aquests centres no els és aplicable la 
llei present. 
 
I el segon punt diu que el règim establert per l'apartat 1 s'aplica també als centres de 
culte que s'incloguin en l'Inventari esmentat en el termini a què fa referència la 
disposició transitòria tercera. 
 
Aquesta disposició transitòria 3a fa referència als centres no inclosos en l'Inventari del 
Patrimoni Cultural Català i diu que els centres de culte de concurrència pública 
existents en el moment de l'aprovació d'aquesta Llei no inclosos en l'Inventari a què fa 
referència la disposició transitòria segona, que he llegit anteriorment, han de complir les 
condicions bàsiques de seguretat que estableixi el reglament a què fa referència 
l'article 8. L'adaptació s'ha de fer en el termini de cinc anys a partir de l'aprovació del 
reglament esmentat. A aquest efecte, els titulars dels centres han de comunicar als 
ajuntaments que compleixen els requisits esmentats. 
 
Al Masnou no hi ha inclòs cap centre de culte a l’Inventari del Patrimoni Cultural Català; 
per tant, seria d’aplicació la disposició transitòria tercera. Tenint en compte que el 
Reglament de Llei de centres de culte va ser aprovat al juliol de 2010, el termini per 
adaptar els centres de culte existents en el moment de l’aprovació de la Llei 16/2009, 
acabaria el juliol del 2015. 
 
Només s’ha iniciat, per tant, un expedient de protecció de la legalitat urbanística contra 
un centre de culte, que és l’únic que s’ha implantat amb posterioritat a l’entrada en vigor 
de la Llei de centres de culte sense disposar de la llicència corresponent i, per tant, no 
estaria emparat en la disposició transitòria tercera a la qual feia referència anteriorment. 
 
Vull puntualitzar, també, que l’expedient de protecció de la legalitat urbanística contra 
aquest centre de culte no s’ha incoat amb motiu de la suspensió de llicències acordada 
en data 4 d’abril de 2012, sinó que ve motivada per l’exercici d’una activitat en una finca 
sense disposar de la llicència municipal preceptiva.  
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b) Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de G overn 
 

El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Una única pregunta, sobre si ens podrien informar des de 
quan forma part l’Ajuntament del Masnou de l’Associació Catalana de Municipis i si durant 
algun temps en els últims dotze anys no n’ha format part, doncs les quotes denegades 
durant els últims dotze anys, les que s’han pagat i les que no s’han pagat, i si no s’han 
pagat és perquè tenim alguna condonació de l’Associació Catalana de Municipis o és per 
què encara es deuen? Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Bona nit, gràcies, senyor alcalde. Tinc algunes preguntes i algun suggeriment. Bé, un 
comentari és en referència a les respostes rebudes a la pregunta que vaig fer per escrit al 
Ple passat sobre la bandera col·locada a la cruïlla de la carretera d’Alella. N’he rebut la 
resposta. Vaig fer unes preguntes molt concretes, algunes eren molt concretes i 
tècniques, d’altres eren molt concretes i polítiques, i se me n’han contestades algunes sí i 
d’altres no. 
 
Una de les preguntes que vaig demanar era qui havia autoritzat la instal·lació de la 
bandera a la rotonda i se’m va contestar: “S’han donat les instruccions.” S’han donat les 
instruccions! O sigui, he donat les instruccions! S’han donat les instruccions és com si un 
tercer hagués donat les instruccions al senyor alcalde, entenc. Qui n’ha estat el 
promotor? És clar! En acord de CiU, Esquerra, pel tema del conveni amb l’Associació 
Catalana per la Independència. Quins permisos administratius s’han sol·licitat? Silenci. 
Qui els ha signat? Silenci. 
 
És clar, això em porta a una conclusió, és a dir, que la col·locació d’aquesta bandera s’ha 
fet de manera il·legal. Si no són capaços de contestar-me unes preguntes tan senzilles, 
entenc que s’ha comès una il·legalitat col·locant el pal i la bandera allà. Llavors, sabent 
que presumptament això és una il·legalitat, i que vostè és la màxima autoritat d’aquest 
municipi i coneix una il·legalitat, li demano que si és així com jo he dit, doncs ordeni que 
la treguin. És tan fàcil com això. 
 
D’altra banda, tenia una altra pregunta per fer. Aquesta és sobre la deixalleria. Fa un 
temps, la deixalleria va patir robatoris i actes de vandalisme. De fet, m’ho vaig trobar un 
dia que hi vaig anar a fer unes gestions, a deixar quatre coses allà. Van cremar un 
contenidor de cartrons i quan hi vaig arribar encara en sortia fum. Han robat l’apartat del 
racó, on es deixen tots els elements informàtics, han saltat i els han robat diverses 
vegades. El personal que hi treballa, he parlat amb ells, tenen por d’aquestes coses i no 
volen parlar gaire per por de represàlies. No entenc per què, però els fa por aquesta 
situació i, de fet, el que va succeir l’altra vegada podria haver provocat una desgràcia al 
Centre d’Acollida d’Animals, l’ADAM, que hi ha just al costat. Van cremar un contenidor i 
podria haver passat qualsevol cosa. 
 
Llavors, sé que les instal·lacions de la deixalleria estan actualment en fase d’ampliació, 
però m’agradaria, abans d’entrar en temes que ens tocaran properament, saber, 
exactament, quines mesures ha pres la Mancomunitat per evitar aquests fets. 
 
Vaig preguntar si hi havia càmeres, i crec que hi havia una càmera i no sé si funcionava o 
no funcionava o estava deshabilitada, etcètera. Les tanques són baixes, són molt 
accessibles, i els robatoris... O sigui, que l’accés és massa fàcil. Llavors, li demanaria que 
adoptés les mesures necessàries, que s’ho miri i prengui una decisió, juntament amb els 
altres alcaldes, per evitar que aquests fets tornin a succeir. 
 
Després, tenia un suggeriment i és que, avui, hi ha una moció per al tema de Vallmora. 
De fet, jo tenia una pregunta que està preparada de temps abans, i que després 
comentarem, quan es parli de la moció, d’altres coses, però primer m’agradaria fer una 
proposta i és una proposta molt simple: a mi m’agradaria que el parc de Vallmora fos un 
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parc volgut per tots els veïns i jo plantejaria aquí, al consistori, que es faci una proposta, o 
diverses propostes que puguin votar tots els veïns del municipi. És clar, el parc de 
Vallmora és una gran obra, potser serà una de les obres més grans que es faran a 
l’Ajuntament, és un gran pulmó verd, és un espai que el tindrem per molts anys i, de fet, 
encara que aquí hem vist algunes coses del projecte, una part d’un primer projecte, s’han 
fet uns estudis, i està molt bé, jo plantejaria obertament —per què no plantejar-ho 
obertament al municipi— dues, tres o quatre propostes i de manera democràtica, de 
manera participativa, que tots les poguéssim votar per gaudir d’un parc volgut per tots. Jo 
penso que seria un bon moment, ja que s’ha parlat tant de la participació ciutadana, per 
apostar per la transparència, per aprofitar aquesta ocasió i fer-ne un bon ús amb un 
element tan important com és el parc de Vallmora. Ho vull plantejar obertament i ho deixo 
a sobre de la taula. 
 
Després, una observació, una quarta pregunta. Dies enrere, em vaig trobar enmig del 
poble un cormorà mort. Un cormorà, per si algú no ho sap, és una mena d’ànec gran, 
marí, que pesca aquí, a les nostres costes i, bé, me’l vaig trobar enmig del poble mort. El 
vaig agafar i, bé, havia mort feia poc temps. Potser va ser per un accident —potser era un 
dia de sol, potser va ser per algun cable d’electricitat, etcètera—, però em preocuparia 
que això pogués ser per algun altre motiu, no ho sé, ho dic perquè penso que valdria la 
pena que estiguéssim atents des del municipi, des de Medi Ambient, per si tornés a 
succeir algun fet d’aquests, per si fos per causa d’algun possible focus de contaminació o 
no.  
 
En aquest moment exhibeix a les persones assistents uns fotografia perquè puguin 
contemplar-la i la lliura a la senyora secretària.  
 
És un magnífic cormorà amb un gran peix a la boca, amb la qual cosa no és habitual 
trobar-lo enmig del poble. Jo ho dic, més que res, perquè des de Medi Ambient estiguin 
atents per si es torna a repetir. Si és un fet aïllat, no té més importància, però si tornessin 
a veure algun animal mort, algun ocell d’aquestes característiques, doncs penso que 
valdria la pena, com a mínim, estar atents al que passa al nostre entorn. Gràcies. 
 
La Sra. Carmen Martínez  
 
Molt breument. El meu prec o la meva pregunta és molt reiterativa, quant als sots que hi 
ha al carrer de Navarra, que ja fa, doncs, en fi, gairebé tres anys que van treure’n els 
arbres i els sots continuen allà, amb les conseqüències que els cotxes i les persones 
estan patint. Demano si ja tenen algun dia per fer-ho o el temps que falta, etcètera, que 
me n’informin, que en prenguin nota. 
 
També, una observació. Jo voldria que aquest Govern traslladés a l’empresa que té el 
control de l’horari limitat o la zona blava l’observació que un senyor, un veí, un ciutadà 
nostre hi arriba, hi aparca el cotxe, va a buscar el tiquet, i hi ha dues persones més, una 
que no sap com va, l’altra que tal, s’entreté i, quan es gira, ja té la multa posada, 
discussió amb el que està posant la multa, al final li treu la multa. Que tinguin una mica 
més de cura, que donin una mica més de temps, és que és impossible; mentre treus el 
tiquet, ja t’han posat la multa. Si us plau, si ho poden traslladar a aquesta empresa. 
 
I, després, també, quant a la neteja de l’avinguda del President John F. Kennedy, al final 
de tot, a partir del número 79 fins al final, els veïns reclamen que si és que no són del 
Masnou, perquè no hi ha manera que passi ningú a netejar aquell tros. Gràcies. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots i totes. Les meves preguntes van adreçades a la 
senyora Sílvia Folch. Li demanaria, si us plau, quina és la situació de la plantilla de la 
Biblioteca municipal. També demanaríem una relació detallada de les dates de publicació 
de les bases reguladores per a la provisió d’una llista d’espera tant de la plaça de 
bibliotecari com de la d’auxiliar de biblioteques, així com les dates de les publicacions tant 
en diaris oficials com al web municipal. 
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I, una altra pregunta, al senyor Oliveras: li demanaríem la memòria de gestió de l’últim 
exercici de la Biblioteca municipal. Gràcies. 
 
El Sr. Francesc Xavier Serra  
 
Hem vist que s’havia canviat de lloc i de telèfon la treballadora de l’Ajuntament Najat 
Driouech, que fins ara era tècnica d’immigració i/o de nova ciutadania. Sembla que ha 
anat a parar a Promoció Econòmica, això diu a més el web. 
 
Volem manifestar, en principi, que ens estranya aquest canvi, ja que la Najat és 
llicenciada en filosofia àrab, diplomada en treballs socials i màster en construcció de la 
identitat. A més, està reconeguda entre els especialistes per haver participat en debats, 
entre ells a la Universitat de Barcelona, i haver presentat com a símbol d’identitat cultural 
precisament l’any passat i, per tant, té els coneixements més qualificats per desenvolupar 
la tasca que feia abans de les modificacions i adaptacions. Desconeixem, en canvi, els 
seus lligams amb el món de l’ocupació i la seva formació dins de l’àmbit ocupacional, ni 
idea, a pesar d’haver treballat amb ella vuit anys. 
 
Més enllà d’això, les actuacions públiques al voltant del fet migratori i en el sentit més 
ampli en la construcció d’una nova ciutadania integrada ens continuen semblant aspectes 
fonamentals en qualsevol política d’integració social municipal. Per tot això, volia fer les 
meves preguntes: qui o quines persones i amb quines formacions específiques 
desenvoluparan ara les tasques corresponents a les polítiques de mediació, immigració i 
construcció de la ciutadania? Ha renunciat l’Equip de Govern a aquestes polítiques? I, 
tercera, quines raons i quines justificacions han portat l’Equip de Govern a traslladar 
aquesta treballadora, que ha deixat un buit en les seves tasques, i portar-la a l’àmbit de 
Promoció Econòmica per fer tasques de formació i ocupació? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. El primer que voldria és que constés en acta el meu agraïment 
perquè, normalment, amb caràcter molt general, les respostes que es donen a les 
preguntes que es fan des del nostre Grup són, tant en contingut com en la seva extensió, 
les adequades i, per tant, jo crec que això és un cosa que val la pena de ressaltar, tot i 
que alguna vegada es produeix algun retard que, en la major part dels casos, considerem 
que és justificat. 
 
I ara passo a formular les preguntes que tenia preparades, una de les quals està 
precisament relacionada amb els grafits i, tot i que probablement, part de la reclamació 
d’informació complementària que faré, potser ara ja m’ha estat facilitada per escrit pel 
senyor Jordi Matas, com que no en tinc constància, jo passo a esmentar-les. Deien el 
següent. 
 
Al Ple passat vaig preguntar al Govern sobre la problemàtica dels grafits i vaig demanar 
una relació de les denúncies o notificacions rebudes per la Policia Local o pel 
Departament de Manteniment de les actes redactades per la Policia Local i de les 
actuacions realitzades en relació amb aquestes denúncies i/o notificacions. 
 
En la resposta rebuda —fins a aquest moment només havia rebut resposta de Seguretat 
Ciutadana—, es fa esment de tot un seguit d’actuacions, la majoria de les quals passen 
per traslladar la informació a Manteniment, sense que consti què ha fet Manteniment amb 
aquestes notificacions; per tant, entenem que la resposta és incompleta i demanem al 
regidor de Manteniment que la completi per al proper Ple. 
 
Ens consta que, en algun cas, aquestes pintades han estat tapades, que s’hi ha pintat al 
damunt, perquè ha estat vista una persona amb un uniforme taronja repintant alguna 
façana. Demanem una relació de les actuacions que s’han efectuat per tapar alguns dels 
grafits, en la qual consti el lloc de l’actuació, si correspon a una finca o espai públic o 
privat, i el cost. En el cas que l’actuació hagi estat feta per operaris de Manteniment, 
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demanem que se’ns informi de les actuacions realitzades i de les hores dedicades a 
aquestes tasques, separant també les corresponents a finques o espais públics dels 
privats. 
 
La segona és una pregunta que la faig perquè vam rebre, igual que la resta de grups 
municipals, un correu electrònic o un avís del Facebook i jo em limito a reproduir la 
pregunta, ampliant-ne una mica l’àmbit. I la pregunta diu: quin és l’import en euros que 
l’Ajuntament destina anualment al pagament de llicències informàtiques? Voldríem 
disposar d’una relació detallada de les llicències informàtiques que l’Ajuntament té 
contractades i del cost de cada una. 
 
La següent diu: al darrer El Masnou Viu, en aquest últim, hi apareix una informació 
relacionada amb l’Escola Municipal de Música, en la qual es ressalta la qualitat del servei, 
la implicació dels seus membres en la vida social del municipi i el compromís del Govern 
per consolidar el projecte per als propers anys —parlen ja del 2019, em sembla. Doncs 
bé, manquen tres mesos per a la finalització del curs escolar i encara està pendent, 
almenys no tenim notícia que sigui el contrari, l’inici del procés per a l’adjudicació de la 
gestió del servei de l’Escola Municipal de Música. Demanem al Govern que, en 
compliment de les mocions aprovades ara fa deu mesos, aquestes tasques adreçades a 
la consolidació del projecte es facin en col·laboració amb tots els grups municipals i, per 
tant, els convoqui al més aviat possible per afrontar-les conjuntament. 
 
Al darrer Ple vam preguntar al Govern per les despeses que s’havien generat amb motiu 
de la tramitació de l’expedient incoat a l’empresa Transports Urbans del Masnou. La 
resposta que hem rebut del regidor de Mobilitat ens ha desconcertat. Segons es desprèn 
de la resposta, únicament s’han generat despeses de material, que les passo a llegir 
perquè el públic en tingui informació:  

Unitats 
Preu unitari IVA inclòs utilitzades preu final 

Càlcul despesa carpetes expedient 0,06 € 3 0,18 € 
Càlcul despesa fulls A4 0,01 € 16 0,16 € 
Càlcul despesa cartes certificades 3,88 € 4 15,52 € 
Càlcul despesa sobres 0,03 € 4 0,12 € 

TOTAL despesa 15,98 € 
 
Sembla que la pregunta no era gaire precisa o bé que no ha estat interpretada 
correctament per la Regidoria, per la qual cosa passo a reformular-la: quina és la relació 
d’actuacions que s’han produït en relació amb l’expedient esmentat? Quins treballadors o 
treballadores municipals hi han intervingut? Quina és la càrrega d’hores que ha suposat 
per a cada un d’ells o elles, i quin és el cost aproximat de la totalitat de les actuacions que 
s’han produït, incloent-hi les despeses de material, que ara sí que sabem que pugen a 
15,98 euros? 
 
I, l’última és una pregunta, també al Govern: ha convocat el Govern les subvencions per 
fer front a les despeses d’escola bressol a les quals es va comprometre quan va 
augmentar el preu públic? Si no ho ha fet, demanem al Govern que ho faci al més aviat 
possible, ja que la situació de moltes de les famílies usuàries del servei així ho aconsella. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Gràcies, senyor alcalde. Intentaré estar més encertat aquesta vegada. 
 
Primer de tot voldria, sense que serveixi de precedent, felicitar el Govern, que traslladi el 
Govern la felicitació a l’empresa de jardineria que en l’actualitat està exercint, perquè 
darrerament observo els jardins de Cal Ros de les Cabres com hi estan treballant i hi han 
fet una feia molt bona, ho han netejat tot, ho han deixat molt endreçat i, doncs, la feina 
sembla que la fan força bé. Esperem que això es traslladi a altres espais del municipi, 
però, d’entrada, doncs, la feina que fan pinta bé. 
 
M’ha donat una resposta o una de les respostes el senyor Eduard Garcia i Gebani, quan 
jo li he preguntat sobre el nombre d’expedients que havien estat oberts pel tema de les 
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infraccions urbanístiques vinculades a centres de culte, i el senyor Eduard Garcia i 
Gebani m’ha dit que no hi ha hagut cap expedient, no hi ha hagut cap sanció posada per 
aquest motiu i m’ha respost, i m’agradaria saber si és així, que l’única sanció que ha estat 
imposada ha estat a l’entitat o al centre de culte musulmà que hi ha al carrer de Santiago 
Rossinyol, perquè no té llicència d’obertura. És això el que ha dit el senyor Eduard? En 
tot cas, jo interpretaré que és un sí. Ho dic perquè m’estranya que ell ha dit que 
l’expedient que s’ha obert a aquesta entitat ha estat per no tenir llicència quan jo, fa dos 
mesos, vaig fer una pregunta en aquest Ple, o per escrit —va ser per escrit— per 
demanar quins eren els centres de culte que tenien llicència en aquest municipi i la 
resposta em va sorprendre, perquè, de tots els que hi ha, només un en té, que és aquest 
de culte que està instal·lat al carrer d’Amadeu I. És clar, si ara em diu vostè que només 
s’ha posat una sanció per no tenir llicència i ha estat a aquesta entitat, jo em sorprenc 
una miqueta. I les altres que no tenen llicència i que no tenen res a veure amb el tema 
urbanístic? Per què les altres no tenen llicència? A mi em preocupa una miqueta la 
sensació que fa aquesta resposta. En tot cas, espero que la matisi per si, segurament, hi 
ha algun tipus de mala interpretació per part meva. 
 
En tot cas, passaré a la pregunta que volia fer. Hem llegit que a la Junta de Govern Local 
del 7 de febrer que el seu Govern, el Govern del Masnou, ha aprovat una despesa de 
18.000 euros destinada al Consell Comarcal del Maresme, un conveni que, literalment 
diu: “Conveni d’adhesió al pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil del 
conveni de col·laboració de plans d’autoprotecció i del conveni de plans d’actuació 
municipal amb l’Ajuntament del Masnou”, i l’argument que utilitzen per encarregar 
aquesta despesa és —i ho torno a llegir textualment— que “l’Ajuntament del Masnou no 
disposa a la seva plantilla d’un tècnic d’emergències per dur a terme l’elaboració i 
homologació dels plans d’autoprotecció de les empreses, establiments, centres, 
dependències, instal·lacions, activitats d’interès per a la protecció civil local” i, és clar, 
com que la vacant de tècnic d’emergències no està coberta des de fa ben bé cinc anys, 
és a dir, fa cinc anys que no tenim aquesta figura i que els plans d’autoprotecció 
d’empreses, establiments, centres, dependències són plans que s’han de revisar 
anualment, és clar, ens preocupa saber si aquests plans estan actualitzats, és a dir, si en 
aquest període de cinc anys no s’han actualitzat els plans. Voldríem saber què és el què 
passa. Gràcies. 
 
La Sra. Núria Fusellas  
 
Bona nit. A la revista El Masnou Viu, l’Equip de Govern fa un mapa de serveis i espais 
municipals a què destinaran 950.000 euros, aportats per la Diputació. 
 
Com en altres ocasions, hi he trobat a faltar l’escola Ocata. Sembla que no entenen que 
l’escola Ocata no només és una escola com les altres, que necessita estar en bones 
condicions per complir la seva funció, sinó que és molt més. És la primera escola 
municipal del Maresme. Això, només, ens hauria d’omplir d’orgull, però, a més, l’edifici és 
patrimoni del poble, un edifici emblemàtic fet per un arquitecte de prestigi reconegut, 
Bonaventura Bassegoda. Tot i així, mai ningú no ha donat als responsables dels centres 
unes directius del que poden fer o no amb l’edifici, de quin color l’han de pintar, si poden 
treure o posar. Com és possible? 
 
És que ens sobra patrimoni al Masnou? Menyspreem un edifici que forma part de la 
nostra història i de la història de l’ensenyament de la nostra comarca i de la nostra nació? 
Els que ens estimem el nostre poble volem que l’edifici de l’escola continuï formant part 
del paisatge urbà i que ho faci amb bones condicions. Per això, cal elaborar un projecte, 
com s’ha fet amb la Casa de Cultura, i presentar-lo a la Diputació. Això s’ha fet? Es pensa 
fer? 
 
D’altra banda, hi ha el tema de la matrícula de P3, i és que és quasi segur que es perdrà 
una línia al poble. El criteri és que l’escola d’on se suprimeixi serà l’escola que tingui la 
matrícula més baixa. El criteri no pot ser només aquest. Si l’escola és d’una línia i, 
concretament, si l’escola és l’escola Ocata, és condemnar-la al tancament. És aquest el 
futur que es vol per a la primera escola pública del Maresme, part de la nostra història, 
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del nostre paisatge, edifici emblemàtic i patrimonial? El que es mereix l’escola Ocata és 
un projecte de rehabilitació integral que puguem presentar a la Diputació i rebre una 
subvenció, i quedar al marge de la supressió de la línia de P3 per continuar sent una 
escola al nostre poble de la qual ens puguem sentir orgullosos ara i d’aquí a cent anys. 
Ho repeteixo, i considerant tot això, m’agradaria saber els plans de la Regidoria i del 
Govern respecte d’aquesta qüestió. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Jo tinc tres retrets a l’Equip de Govern. El primer és 
referent a un suggeriment que vaig fer fa aproximadament quatre mesos, no sé si era al 
novembre o al mes de desembre, respecte a les ordenances fiscals, perquè 
modifiquessin els drets d’examen per accedir a un lloc de treball. Doncs bé, passats 
aquests quatre mesos, no s’han fet els deures i ara ens trobem que s’ha tret un concurs, 
un procés per tal de tenir una borsa de substitucions a la Biblioteca, i ens trobem que les 
persones interessades, les persones que no tenen feina o les persones que segurament 
no estan cobrant cap tipus d’ingrés a casa seva han de pagar el dret d’examen per poder-
hi accedir. 
 
Jo el que demanaria és que presentessin aquesta eliminació o que, en tot cas, s’aprovés 
l’excepció a aquelles persones que estan aturades per tal que això no passés, perquè, 
avui en dia, això és intolerable, intentar cobrar a les persones que volen accedir a un 
examen per entrar a una borsa, i ja veurem si algun dia es produeix una vacant. 
 
El segon retret que vull fer a l’Equip de Govern és respecte a la informació que ha donat 
l’alcalde sobre l’audiència pública dels pressupostos municipals. Vostè ha fet molt èmfasi 
que era la primera vegada, jo diria que és un altre tema. L’audiència pública és una 
activitat que ha de servir per donar una gran informació sobre un tema concret i poder 
respondre i resoldre dubtes a tots els ciutadans i ciutadanes. Doncs bé, en aquesta 
audiència pública, d’informació se’n va donar molt poca i les respostes no van ser gaire 
adequades a les preguntes dels ciutadans. El que sí que es va fer va ser donar molta 
opinió, això sí, i el senyor Birba es torna a equivocar utilitzant un instrument institucional 
—ja va fer-ho amb El Masnou Viu i ara ho ha fet amb una audiència pública— per donar 
opinió de la situació econòmica i dels pressupostos i de les liquidacions d’anys anteriors. 
Vostè té altres llocs on pot donar una opinió. Allà, el que havia de fer era donar 
informació. 
 
I, si m’ho permeten, l’únic que sí que faria és, home, alegrar-me que, tant en aquesta 
audiència pública i a tot arreu on l’Equip de Govern ha explicat el pressupost, el que més 
ha destacat l’Equip de Govern són justament aquelles dues esmenes que va aportar el 
Grup Municipal Socialista, que van ser els 100.000 euros per al Consell de Benestar 
Social i l’augment de partides de Promoció Econòmica. 
 
I el següent retret que faria al senyor regidor de Finances és respecte al fet que avui hem 
vist que el senyor alcalde, al principi del Ple, ha llegit el Decret d’Alcaldia del 28 de febrer, 
quan es presentava la liquidació del Pressupost. La setmana passada vam tenir la 
Comissió Informativa en què preparàvem aquest Ple de totes les àrees, tota l’àrea 
econòmica que ha d’anar en aquest Ple, a aprovació, i és veritat que el Decret d’Alcaldia 
no s’ha d’aprovat, és veritat que els regidors que estem a l’oposició no hem de votar-lo, 
però sí que hauria estat un detall que, com a mínim, hagués informat que en aquest Ple hi 
hauria la liquidació del Pressupost i hagués estat un detall que ens hagués explicat 
mínimament quin era aquest pressupost. Això no fa més que demostrar el menyspreu 
que aquest regidor té als regidors que formen part del consistori. Gràcies. 
 
La Sra. Marta Neira  
 
Gràcies, senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Bé, jo només vull cridar l’atenció sobre 
un fet que em sembla preocupant i és que recordem que al Ple del mes passat vam 
aprovar el reglament i vam constituir el Consell Municipal de Benestar Social. 
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Arribem a aquest Ple —és a dir, ha passat un mes— i no s’ha fet absolutament res, 
absolutament res. M’estranya, perquè jo ja vaig posar de manifest que amb aquest tema 
no ens podíem dormir. Vull dir, que hi ha molt gent que ho està passant malament i que 
ens hem de posar a treballar amb tota la celeritat i, de moment, hi insisteixo, ha passat un 
mes i no ha passat res encara. 
 
A la Comissió Informativa vaig alertar sobre aquest tema. Va semblar, sense dir res, és 
clar, que hi havia hagut algun problema, però no se’m va explicar per què el tema estava 
aturat o no s’havia convocat encara el Consell. 
 
Jo voldria que avui em donessin explicacions de quin és el motiu del seu endarreriment i 
també vull preguntar el que passa. És clar que la senyora regidora ja sé que no es troba 
bé tampoc, és igual, per això hi ha l’alcalde, per contestar en lloc dels regidors. 
 
Ja li vaig dir que si hi havia algun problema en la tramitació administrativa, que ja sabem 
que sempre n’hi ha —malauradament, és massa lenta—, jo vaig insistir a la regidora i al 
president de la comissió: “Home, parleu amb els grups municipals per designar la 
persona que ens representarà al Consell. Parleu amb les entitats que n’han de formar 
part. Fem una reunió informal. Comencem a posar fil a l’agulla.” Doncs, de tot això, no ha 
passat res. Home, jo ho trobo preocupant. Espero que ho desencallin i comencem a 
treballar ja. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Passem a contestar algunes de les coses que han sorgit aquí sense que això vulgui dir 
que no contestarem en temps i forma.  
 
En aquests s’incorpora la senyora Noemí Condeminas i el senyor alcalde s’interessa pel 
seu estat.  
 
Començarem a contestar algunes coses. Vejam, senyora Folch, vol fer alguna esmena? 
 
La Sra. Sílvia Folch  
 
Gràcies, senyor alcalde. Sí, per contestar una mica per sobre, després ja et faré les 
respostes com sempre, Elena. Em preguntes quina és la situació actual de la Biblioteca. 
Jo t’ho explico. 
 
A la Biblioteca hi ha actualment sis persones, d’acord? Et dic l’organigrama: hi ha una 
directora, una bibliotecària i quatre tècnics auxiliars de biblioteca. D’aquests, actualment 
la directora pròximament agafarà una baixa per un motiu alegre i, dels quatre tècnics 
auxiliars de Biblioteca, en tenim dos també de baixa. 
 
Dels dos tècnics auxiliars que estan de baixa, un està cobert amb una substitució. I també 
s’ha ampliat amb un suport puntual un increment de jornada d’un treballador que no 
treballa per la totalitat de la jornada, se li ha incrementat la jornada per donar suport a la 
Biblioteca. Atès que la Biblioteca és un servei essencial i necessari, ha de tenir una bona 
cobertura. Per això s’han fet les borses, per donar substitucions quan estiguin apunt. Es 
treballa amb la màxima celeritat que permeten els terminis per donar servei, per poder fer 
la substitució de la directora i d’un tècnic auxiliar de biblioteca que no està cobert, 
d’acord? Amb això tindríem, doncs, la Biblioteca coberta. 
 
Em demanes els terminis de tot plegat. Les borses es van aprovar el 21 de febrer, per 
Junta. Al web, si no ho recordo malament, es van penjar el dilluns 25, crec, ho dic de 
memòria. Al BOP sí que et puc assegurar que va ser l’11 de març; per tant, a partir de 
l’11 de març és quan es publiquen al BOP, és quan s’hi poden apuntar, a partir de 
l’endemà, i tenen deu dies per inscriure-s’hi. Per tant, s’iniciava la inscripció el dia 12 de 
març i finalitzava avui, 21 de març. 
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Ja sé que és un tema d’ordenances fiscals i, per tant, tocaria al regidor el senyor Birba, 
però com que és un tema que afectava directament la Regidoria de Recursos Humans, sí 
que vam fer cas del teu suggeriment i s’hi ha treballat, el que passa és que, com que 
havia d’estar dintre de les ordenances, no es preveia tornar a fer una modificació. De tota 
manera, és cert que s’han creat aquestes tres borses a les quals feia de referència i el 
Departament de Rendes i la nostra Regidoria estaven treballant en això. Ens ha enganxat 
el toro, és cert, hem cobrat les taxes per aquestes borses que es van presentar, però hem 
arribat a la conclusió, i així per part d’Intervenció es treballarà, que, com que aquestes 
borses no són per un procés selectiu que garanteixi una entrada directa a un lloc de 
treball, sinó que, en principi, formes part d’una borsa i què passaria si, acabades les 
borses, donés la casualitat que no fossin necessàries? Aquest lloc de treball podria no 
sorgir. Per tant, entenem que no és un dret d’examen i s’han retornat aquests diners en 
les tres borses que hem fet. 
 
Avui hem fet fins i tot una altra borsa de personal de neteja en què ja no s’ha inclòs 
aquest dret d’examen i ja es recollirà. I, llavors, d’altra banda, vull informar-te que s’està 
treballant per crear una ordenança específica per regular els drets d’examen en què 
tindrem regulats tant els casos en què sí que s’ha de cobrar com aquells en què no s’ha 
de cobrar. Les bonificacions, exempcions... es treballen en aquesta nova ordenança i sí 
que s’ha recollit en temps. Gràcies.  
 
El Sr. Artur Gual 
 
Primer de tot, vull agrair-li la rapidesa en la resposta. De totes maneres, jo crec que ara 
podem fer tots els invents, i jo els convido a fer-ho, eh, perquè el que és indecent és 
cobrar, avui dia, els drets d’examen. El que passa és que em sembla que és més senzill 
aprovar aquí, donar una excepció perquè a totes aquelles persones que estan aturades 
no se’ls cobri aquesta ordenança fiscal i, això, si hagués passat pel Ple avui mateix, 
hauria estat un tema arreglat i no cal fer invents. Gràcies. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies. Encara que estava indisposada, però he pogut escoltar, és la postura, que 
m’aguanto, no és res més, eh.  
 
Se n’ha dit alguna que respondré per escrit, però la darrera, que és la que creia que havia 
de contestar, senyora Neira, Marta. Va haver-hi un tema en la publicació dels fets del 
Consell que ja s’ha esmenat i, tal com vaig comentar a la Comissió Informativa, faríem, 
encara que fos de manera informal, començaríem a programar això. Ha passat una 
setmana, nosaltres ja hem parlat amb algunes entitats, és a dir, ja hem començat a fer 
propostes i, bé, està en marxa. No obstant això, la Regidoria de Serveis Socials no està 
aturada, és a dir, està lluitant, vull dir que no crec que al Consell arreglem tota la 
Regidoria. Vull dir que no ha de patir, que s’estan fent moltes propostes i justament ja 
tenim el plec de propostes de l’Equip de Govern per a la primera sessió de treball. Vull dir 
que no vindrem a la primera ja dient “hola, som aquí i a la propera treballarem”, sinó que 
ja portarem un plec de coses per treballar. Bé, ho volia posar damunt de la taula a 
l’exposició de tots, més que res per a la vostra tranquil·litat.  
 
No sé ara mateix si hi havia... Crec que el senyor Màxim Fàbregas ha preguntat per un 
tema de subvencions de les escoles bressol, era això? En principi sí que es tornaria a 
convocar aquest any. Bé, hem de legalitzar les bases, però, en principi, es faria la 
mateixa convocatòria de subvenció.  
 
Anava a dir que gairebé potser que contestis tu. És que, en no prendre’n nota... 
Disculpeu, eh! 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Només per acabar de complementar el que diu la senyora Condeminas, permeti’m dir-li, 
senyor Fàbregas, que ben aviat podrem fer la reunió específica amb els diferents grups 
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municipals per plantejar un primer esborrany del tema del procés d’adjudicació de l’escola 
bressol. Ho tenim, diguem-ne, molt madur. 
 
Sí, i aprofitant l’avinentesa, vull dir a la senyora Crespo que evidentment li farem arribar la 
memòria de l’exercici, que ja la tenim. 
 
I respecte a les preguntes que ha fet el senyor Serra, vull dir-li que, si de cas, ja les hi 
detallarem, ja que la treballadora que ha esmentat està en un altre servei a petició pròpia 
i que hi ha una altra tècnica que fa aquestes funcions i, si de cas, ja li ho explicarem amb 
més detall. I em sembla que res més. 
 
El Sr. Jordi Matas  
 
Senyor Federico de las Heras, aquest animal no ens ha dit on el va trobar i, més que res, 
quan el va trobar, el va dipositar directament a les escombraries? Va trucar a algú? 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Vaig trucar a la Policia Local, perquè fes la gestió amb el Departament de Manteniment. 
Vull dir-li que el vaig apartar i el vaig deixar sobre la vorera. Vaig dir a la Policia que 
informés el Departament de Salut Pública del fets i que s’esbrinés de què podria haver 
mort.  
 
El Sr. Jordi Matas  
 
I, a quin lloc era? 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Vaig trobar-lo al carrer de Sant Crispí, a prop de la plaça de l’Onze de Setembre. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
I, després, i per acabar, senyora Carmen, pel que fa al tema del carrer de Navarra, hi 
estem treballant. Sabem que els arbres tenen fongs, estan malalts. Estem estudiant 
també què suposaria fer una protecció als arbres, quin cost tindria, i és un cost molt 
elevat. Estem veient diferents alternatives. Hi ha un gran inconvenient, que és que els 
cotxes aparquen entremig dels arbres i que, per tant, donen cops als arbres. Tot això, ho 
avaluem i se’ls presentarà oportunament quan tinguem una decisió i, entre elles, hi ha la 
relativa als forats, i també hi ha reunions que m’ha sol·licitat algun veí, que aquests dies 
m’he de reunir amb ells. No és un tema que estigui mort, però sí que és un tema amb el 
qual s’ha de tenir molta cura, perquè pot ferir moltes sensibilitats per un sentit i per un 
altre, ja que hi ha gent que vol els arbres, gent que no els vol, gent que vol tapar els forats 
i gent que no. Llavors hem de valorar en conjunt que és el... 
 
La Sra. Carmen Martínez 
 
Perdó, senyor Matas, aleshores m’està dient... Jo només he demanat els sots que ja 
estan fets i m’està dient que tornaran a plantar-hi arbres? Entenc això que jo no parlo dels 
arbres que ja hi ha, d’aquests no, sinó dels sots que hi ha, on no hi ha arbres, aquests 
són els perillosos. 
 
El Sr. Jordi Matas  
 
Actuem en conjunt, actuem en tot el conjunt. No sols tractem un tema, sinó que hem de 
tractar-ho tot, tant els arbres que hi ha i estan malalts com els sots. 
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El Sr. Llorenç Birba 
 
Sí, per al·lusions, només per respondre el senyor Gual en relació amb el tema de 
l’audiència pública. Jo crec que vostè desvirtua la informació gratuïtament, primer, perquè 
vostè no hi era, hi havia més gent que en pot ser testimoni. Segon, perquè jo vaig fer una 
explicació cent per cent tècnica, gens política, cent per cent tècnica, la que es va fer en 
una classe d’economia. Si hagués vingut, segur que se n’hauria endut una altra decepció. 
 
I de l’altre tema, jo no vaig tenir la informació fins divendres i va ser divendres quan vam 
decidir d’anticipar-la a tots els regidors abans del Ple.  
 
El Sr. Artur Gual  
 
M’està dient que fins abans-d’ahir no va conèixer un Decret de liquidació de pressupost 
firmat el 28 de febrer? 
 
El Sr. Pere Parés  
 
És que... Qui l’ha al·ludit? Bé, s’al·ludeix vostè mateix, ningú l’ha al·ludit, eh. Vejam, 
algunes contestes més?  
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Malgrat que, en tot cas, ja aprofundirem en les contestes, respecte a la intervenció que ha 
fet el senyor Federico de las Heras respecte al parc de Vallmora i aquesta consulta 
popular, dir-li que, d’una banda, es demana el màxim consens en aquest parc i estem 
d’acord que ha de tenir el màxim consens possible. D’altra banda, es demana que hi 
pugui haver la possibilitat de participació ciutadana en una mena de concurs en el qual es 
puguin fer unes votacions entre diverses propostes per escollir el projecte que més li 
agrada i, a partir d’aquí, treballar-lo. I d’aquí a una estona, es presenta una moció on el 
que es demana és que abans de final d’any estiguin iniciats els treballs d’urbanització del 
Parc. D’aquesta manera, però, si volem que abans de final d’any s’hi comenci a treballar, 
òbviament arribem tard per fer aquesta consulta per a aquest projecte. 
 
Quant a la pregunta que feia el senyor Màxim Fàbregas respecte a les llicències 
informàtiques, ja la hi passaré per escrit també, però en síntesi el que es va contestar era 
que la despesa social en llicències informàtiques és una petita part de la despesa del 
Departament de Noves Tecnologies, que unes llicències de sistemes operatius formen 
part de l’equip que s’adquireix i que, per tant, no se’n desglossa el cost per separat i, en 
concret, durant l’exercici 2012, la despesa relacionada amb llicències informàtiques que 
es pot quantificar directament ha estat de 5.408,66 euros, consistent en l’adquisició de 
dues aplicacions: d’Adobe l’antivirus corporatiu, i les llicències de Lotus Domino. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Bé, entenc que les preguntes que no s’hagin contestat es contestaran en temps i forma. 
Sí que voldria aprofitar la reflexió que feia el senyor Federico de las Heras. Efectivament, 
el tema de la deixalleria és un tema pel qual estem preocupats i hem traslladat a 
l’Ajuntament de Teià, que és en primer terme qui s’ha de preocupar de la seguretat, 
perquè està al seu terme municipal, i així ho estan fent. 
 
També hem accelerat al màxim aquests darrers temps l’ampliació que se’n pugui fer, com 
més aviat millor, amb l’adquisició dels terrenys i l’aprovació o amb els primers passos de 
l’aprovació del projecte, i desitgem que puguem treballar amb l’ampliació com més aviat 
millor, precisament per salvar aquests dèficits que hi ha en la seguretat. 
 
La veritat és que, de seguida que hem tingut coneixement d’això, tant la Policia de Teià 
com els Mossos d’Esquadra, que també hi treballen... El problema que tenim és d’una 
dificultat del terreny més enllà de la deixalleria, perquè se’n van camp a través, però la 
comparteixo, la comparteixo. Intentarem fer-hi alguna actuació d’urgència, perquè sabem, 
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i així ho hem comprovat, que la reixa està malmesa, que hi ha fàcil accés. Intentarem fer-
hi, si podem, alguna actuació, però jo crec que la solució és accelerar al màxim 
l’ampliació, però ho recollim i ho traslladarem, doncs, a la propera Mancomunitat, que és 
dimecres vinent. Hi traslladarem una altra vegada aquest neguit. 
 
La resta de preguntes les intentarem contestar en fons i en forma.  

A proposta de la presidència es proposa fer un recés de quinze minuts. 

El Sr. Pere Parés 
 
Moltes gràcies a tothom. Gràcies a tothom. Reprenem la sessió del Ple amb tot el bloc de 
mocions. L’aturada ha estat, doncs, per intentar posar una mica ordre per organitzar el 
debat que hi haurà a partir d’aquests moments amb totes les mocions. 

12) Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA d'adhesió a la declaració del 
Parlament Europeu i de rebuig al judici dels activi stes sahrauís de Gdeim Izik 
 

Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no 
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 

 
El Sr. Francesc Xavier Serra 
 
Sí. En primer lloc, vull aclarir que aquesta moció ha estat elaborada i enviada als 
ajuntaments per la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí i, en 
el cas del Masnou, per l’Associació del Masnou en el Sàhara, que n’és membre i, per 
tant, no és pròpia de la nostra formació política, que ha estat la primera que l’ha 
presentada, ni tampoc de totes les altres formacions polítiques que ara llegiré i que s’hi 
han afegit, que són: els grups municipals d’ICV-EUiA, ERC-AM, CiU, PSC i PP, que jo 
sàpiga, si no m’he errat en cap cas. 
 
Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA d'ad hesió a la declaració del 
Parlament Europeu i de rebuig al judici dels activi stes sahrauís de Gdeim Izik. 
S’han afegit a aquesta moció els grups municipals d e CiU, ERC-AM, PSC-PM i PP 
 
El senyor Francesc Xavier Serra i Vigil llegeix la moció següent: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El 8 de novembre de 2010 el Campament de Gdeim Izik, als afores d'Al-Aaiun, organitzat 
per milers de persones sahrauís per protestar per les seves deplorables condicions de 
vida, va ser dissolt violentament per les forces d'ocupació marroquines causant víctimes i 
desapareguts. 
 
Aquest campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la situació en què 
viuen els i les sahrauís al Territori No Autònom del Sàhara Occidental, últim territori 
d'Àfrica pendent de descolonització sota tutela del Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides. Una situació de contínues violacions de drets humans, espoli dels seus recursos 
naturals, detencions arbitràries, desaparicions i tortures. 
 
En el que s'ha vingut a reconèixer com l'inici de la Primavera Àrab, amb aquesta 
dissolució violenta per part de la força ocupant marroquina, el règim del Marroc va 
procedir a detenir i a obtenir declaració sota tortura a 24 sahrauís per responsabilitzar-los 
de la mort d'agents marroquins en els esdeveniments del desmantellament violent de 
Gdeim Izik. 
 
Posteriorment, i tot i no tenir jurisdicció sobre el Territori No Autònom del Sàhara 
Occidental, el règim marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal militar que, segons el 
parer de nombrosos observadors internacionals, no va comptar amb les degudes 
garanties per falta de proves. Així, per exemple,  les armes amb què suposadament van 
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ser assassinats els agents no tenien empremtes dactilars dels acusats. A més, només es 
va practicar una prova forense i no es va realitzar cap test d'ADN, com tampoc es van 
investigar les documentades denúncies de tortures adduïdes pels acusats i en referència 
al contingut de les seves declaracions. 
 
Després de nou dies de judici i set hores de deliberació el tribunal militar marroquí va 
condemnar a nou activistes a cadena perpètua, a quatre a 30 anys de presó, a altres deu 
a penes d'entre 20 i 25 anys i als dos últims a dos anys de presó . Aquestes penes 
gravíssimes suposen un nou atemptat contra el poble sahrauí, contra el seu dret 
d'autodeterminació i la seva existència, ja que es tracta d'un poble sotmès 
permanentment a violacions per part de la força ocupant marroquina. 
 
Diferents institucions europees, parlaments nacionals i el propi Parlament Europeu han 
vingut sistemàticament denunciant aquestes violacions i exigint que la Missió de les 
Nacions Unides desplegada a la zona (MINURSO, Missió de Nacions Unides per al 
referèndum al Sàhara Occidental), monitoritzi el respecte a els drets humans del poble 
sahrauí. El passat 7 de febrer, l'última sessió del Parlament Europeu, va aprovar el seu 
mandat per a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides a celebrar a 
Ginebra del 25 de febrer al 22 de març on se sol·licita, a més d'una solució justa i 
duradora al conflicte mitjançant l'exercici d'un referèndum d'autodeterminació, la llibertat 
de tots els presos polítics sahrauís. 
 
Resolució del Parlament Europeu, de 7 de febrer de 2013, sobre el 22 º període de 
sessions del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides (2013/2533 (RSP))  
 
(punt 21): Manifesta la seva preocupació pel fet que segueixin violant els drets humans al 
Sàhara Occidental, demana que es protegeixin els drets fonamentals del poble del 
Sàhara Occidental, inclosos la llibertat d'associació, la llibertat d'expressió i el dret de 
manifestació, exigeix l'alliberament de tots els presos polítics sahrauís, saluda el 
nomenament d'un enviat especial per al Sahel i destaca la necessitat d'un seguiment 
internacional de la situació dels drets humans al Sàhara Occidental; dóna suport a una 
solució justa i duradora del conflicte basada en el dret a l'autodeterminació del poble 
sahrauí, de conformitat amb les resolucions de les Nacions Unides; 
 
Atès que el campament de Gdeim Izik, fou una concentració pacífica de ciutadans i 
ciutadanes sahrauís, que viuen als territoris ocupats del Sàhara Occidental, amb excepció 
dels disturbis provocats per la violenta dissolució de les forces de seguretat marroquines; 
 
Atès que el regne del Marroc no té cap mena de jurisdicció sobre aquests territoris, 
actualment en litigi i que estan considerats sota administració espanyola i en procés de 
descolonització, d'acord amb les resolucions de les Nacions unides, 
 
Atès que les nombroses delegacions d'observadors judicials coincideixen en qualificar el 
procés judicial,  fora de norma, per aplicació de la jurisdicció militar, i sense les mínimes i 
elementals garanties jurídiques, 
 
Atès que l'Estat espanyol és l'administrador colonial dels territoris del Sàhara occidental, 
amb els quals ens uneixen tota mena de vincles generats al llarg dels anys, 
 
Atès que l'Ajuntament del Masnou esta agermanat amb el municipi (dahira) d'Amgala, a la 
província(Wilaia) d'Aaiun dels campaments de refugiats sahrauís situats a Tindouf, 
 
Per tot l’exposat anteriorment, els grups municipals d'INICIATIVA PER VERDS-
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA de l'Ajuntament del Masnou proposen al Plenari els 
següents acords: 
 

1. Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de Drets 
Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els 
presos polítics sahrauís, inclòs el Grup de 24 presos de Gdeim Izik, recentment 
condemnats per un tribunal militar marroquí, així com demanar la protecció dels 
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drets fonamentals del poble sahrauí, destacar la necessitat d'un mecanisme 
internacional de seguiment dels drets humans al Sàhara Occidental i donar suport 
a una solució del conflicte basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació del 
poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides. 
 

2. Enviar el present acord al ministre d'Afers Exteriors, Ambaixador del Marroc a 
Madrid, al Cònsol del Marroc a Barcelona, al President del Congrés de Diputats, al 
President del Senat, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, President del 
Parlament Europeu i l'alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i 
Política de Seguretat.” 

 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP i de la regidora no adscrita) i 1 vot d’abstenció (GIM). S'aprova 
per majoria absoluta. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Molt breument. Només per manifestar que, com és més o 
menys habitual, per al nostre Grup aquelles mocions que tenen poca o nul·la incidència al 
municipi i entre els nostres ciutadans, doncs solem abstenir-nos. Per tant, ens abstenim. 
 
El Sr. Francesc Xavier Serra 
 
En tot cas, en primer lloc, per agrair el vot a tothom, no tant en nom nostre sinó, si m’ho 
permeteu, en el nom de la mateixa federació ACAPS i de l’associació del Masnou en el 
Sàhara, pel suport a aquesta moció. 
 
Vull recordar també que el Masnou està agermanat amb la població d’Amgala. Per tant, 
és un tema que afecta o que hauria d’afectar aquest consistori, per aquest tema. 
 
Vull dir, també, en tot cas al GIM, que avui trenca la seva tradició. Dintre de poc 
discutirem no sé quantes mocions presentades, que jo sàpiga pel GIM, de temes que no 
tenen a veure amb el municipi directament, eh, directament com es diu. 
 
Vull dir, per acabar en tot cas, que el problema del Sàhara té una solució molt senzilla, 
que segurament us sonarà a tots vosaltres d’alguna cosa, i és que el que cal és que el 
poble sahrauí exerceixi el seu dret a decidir. És tan simple com això, eh, que exerceixi el 
seu dret a decidir i que ho faci decidint si vol ser independent o vol estar lligat, d’alguna 
manera, a l’estat marroquí. Podria explicar més coses del Sàhara, sobre la història, les 
diferències amb els marroquins, etcètera, però no és el tema d’avui. És important aquest 
tema, democràtic, ja que l’única solució a aquest conflicte és aquesta, però mentre això 
no es faci, el que s’hauria de demanar, tal com s’ha especificat en la mateixa moció, és 
que la missió de les Nacions Unides no permeti violacions de drets humans. És 
inadmissible que faci trenta o quasi quaranta anys que dura aquest conflicte allà, en 
aquest moment, i que durant tots aquests quaranta anys, entre tots, això també ho hem 
pagat entre tots, més o menys, dels trenta i escaig, si  exceptuem els vuit o deu 
inicialment de guerra, durant la resta hi ha hagut una missió internacional allà, i això ho 
hem pagat a escala internacional. I aquesta missió no ha dut a terme, durant anys, anys i 
anys, ni un sol fet, ni una sola actuació en temes de drets humans, i això és absolutament 
inadmissible. 
 
13) Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en què es demana prosseguir 

les tramitacions municipals per executar la urbanit zació de la fase 1 del parc de 
Vallmora 
 

Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no 
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 

 
El senyor Màxim Fàbregas i Añaños llegeix la moció següent: 
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“La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en la seva reunió de data 12 de 
maig de 2011, va aprovar inicialment el projecte executiu de les obres ordinàries relatives 
a la urbanització del Parc Vallmora, 1a fase, del Masnou. 
 
En aquesta mateixa sessió, també es va aprovar la convocatòria de licitació per 
procediment obert de les obres ordinàries del projecte d'urbanització del parc de 
Vallmora, 1a fase, del Masnou. 
 
En una maniobra legal, però absolutament mancada d’ètica política, CiU va utilitzar un 
destacat militant del seu partit, ex-regidor d’obres de l’Ajuntament del Masnou, per 
presentar una al·legació contra l’esmentada aprovació inicial, amb registre d’entrada el 22 
de juny de 2011, per la qual i acollint-se a la llei d’Economia Sostenible, sol·licitava que es 
revisés el projecte presentat i que bé s’adaptés o bé es justifiquessin les exigències del 
seu futur manteniment. 
 
Exactament un dia després, el 23 de juny de 2011, l’alcalde del Masnou va signar un 
Decret d’Alcaldia, pel qual se suspenia el procés de licitació relatiu a les obres ordinàries 
del projecte d’urbanització del parc de Vallmora, 1a fase, argumentant que s’havia 
presentat una al·legació durant el període d’informació pública del projecte executiu 
d’aquestes obres. 
 
Han transcorregut 21 mesos des d’aquesta data sense que, malgrat les demandes 
reiterades que el nostre grup municipal ha realitzat durant aquest període de temps, el 
govern hagi desbloquejat la tramitació de la urbanització de la primera fase del Parc 
Vallmora. 
 
Aquesta actitud és incomprensible ja que es disposa del projecte executiu, aprovat 
inicialment i al qual ni CiU ni ERC van presentar al·legacions, i també dels diners 
necessaris per a l’adjudicació de les obres.  
 
El grup municipal d’ICV-EUiA considera el Parc Vallmora com un projecte prioritari per al 
municipi del Masnou i, per això, des del 23 de juny de 2011, ha exigit del govern de CiU i 
ERC el desbloqueig de la seva urbanització.  
 
La darrera de les nostres demandes es va materialitzar en el 18 de desembre de 2012 
quan varem lliurar al govern un document amb 35 propostes per a negociar el pressupost 
municipal per a l’any 2013. Una d’aquestes propostes, que nosaltres varem plantejar com 
a irrenunciable per garantir el suport del nostre grup als pressupostos de 2013 deia el 
següent: “Compromís de convocar la urbanització de la primera fase del Parc Vallmora 
abans de la Setmana Santa de 2.013, previ acord en el projecte a executar”. 
 
Malauradament, una vegada més el govern va rebutjar aquesta possibilitat i, per tant, a 
hores d’ara el projecte roman paralitzat.  
 
És per totes aquestes raons que el grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del 
Masnou proposa que l’Ajuntament Ple prengui els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Declarar la urbanització del Parc Vallmora, Fase I, com a un projecte d’interès 
prioritari per al municipi del Masnou. 
 
Segon.-  Demanar a les forces polítiques amb representació al consistori que, amb la 
màxima urgència, iniciïn els treballs necessaris per tal de garantir que la urbanització del 
Parc Vallmora, Fase I, s’iniciï el més aviat possible i, en qualsevol cas, abans de finals del 
proper mes de setembre. 
 
Tercer.-  Demanar al govern municipal que, en ús de les seves atribucions, lideri i coordini 
els treballs necessaris per tal de garantir que la urbanització del Parc Vallmora, Fase I, 
s’iniciï el més aviat possible i, en qualsevol cas, abans de finals del proper mes de 
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setembre, i perquè el projecte definitiu del Parc Vallmora compti amb el suport del major 
nombre possible de regidors i regidores del consistori. 
 
Quart.  Traslladar aquests acords al conjunt de la ciutadania del nostre municipi i a les 
associacions, entitats i col·lectius del Masnou.” 
 
El Sr. Pere Parés  
   
Gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Hi ha esmenes? Si de cas, el portaveu de CiU farà 
l’exposició. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Les esmenes presentades són les següents: 
 
Substituir el tercer paràgraf pel redactat següent.  
 
“En data 22 de juny de 2011, es va presentar una al·legació contra l’esmentada aprovació 
inicial per la qual i acollir-se a la llei d’economia sostenible sol·licitada que revisés el 
projecte presentat i que, o bé s’adoptés o bé es justifiquessin les exigències del seu futur 
manteniment.” 
 
Proposaríem també, suprimir el paràgraf 5è, 6è i 9è i, afegir-hi els paràgrafs següents:  
 
“Al desembre passat es va sol·licitar a l’equip redactor que presentés una separata al 
projecte, en relació amb l’execució del carrer de Montevideo, a fi i efecte de poder 
realitzar les obres necessàries per traslladar les línies d’alta tensió que creuen pel ben 
mig del parc.” 
 
“A finals del mes de desembre l’equip redactor va presentar la documentació sol·licitada.” 
 
“Entre tant s’ha estat treballant amb la companyia elèctrica per tal de trobar la millor 
solució al trasllat de dites línies, així com de la conveniència en formalitzar un conveni per 
ambdues parts.” 
 
Pel que fa als acords, proposàvem suprimir l’acord segon. 
 
Pel que fa a l’acord tercer, substituir, en qualsevol cas, “abans de finals del proper mes de 
setembre”, per “abans de finals del present any”.” 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Tenia entès que la proposta de suprimir l’acord segon la retiràveu, ho tenia entès així.  

El Sr. Eduard Garcia  

Sí, la retiraré. Però igual que vostè ha llegit la moció sencera, doncs jo també l’he llegida. 
En tot cas, queda aclarit que retirarem de les nostres esmenes presentades la proposta 
que feia referència a suprimir aquest acord segon. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Si no, la meva intervenció seria rebutjar aquesta proposta. Bé, el nostre Grup, tal com he 
comentat abans al regidor i tal com de fet vaig esmentar a la Junta de Portaveus d’ahir, 
acceptem la proposta d’afegir a l’exposició de motius els tres paràgrafs que proposa CiU, 
i també acceptem la modificació que proposen quant al termini per a l’inici de la 
urbanització, allargant-lo del setembre fins a finals d’any, sempre que el Govern es 
comprometi, fixi-s’hi bé, a fer tots els possibles perquè aquest termini no s’esgoti. No hi 
ha compromís, eh, sinó compromís perquè es faci tot el possible. 
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En canvi, rebutgem la proposta de substitució del tercer paràgraf, així com la demanda 
que fan de suprimir els paràgrafs cinquè, sisè i novè. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Per tant, entenc que hi ha esmenes que el Grup Municipal de CiU vol mantenir.  
 
Per aclarir-ho, de cara al debat, a la resta de grups municipals i a Secretaria, per saber 
que votarem les esmenes no incorporades per la ponència, que són les següents: 

Substituir el tercer paràgraf pel redactat següent, i cinquè, sisè i novè. 
 
És a dir, l’esmena és suprimir el cinquè i sisè paràgraf de l’exposició de motius, i la 
substitució del tercer paràgraf de la part dispositiva. D’acord? 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal de CiU amb el 
resultat següent: 10 vots a favor (CiU i ERC-AM), 9 vots en conta (PSC-PM, ICV-EUiA, 
GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova per majoria absoluta. 

El Sr. Pere Parés 
 
Votaríem el text en aquest moment amb les esmenes incorporades i, després, si de cas, 
si escau, fem explicació de vot. 
 
Votem les esmenes incorporades en la ponència d’ICV, per tant, és un vot global amb les 
esmenes que havien quedat vives incorporades. 
 
El president sotmet a votació la moció amb les esmenes incorporades del Grup Municipal 
de CiU amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i 
la regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova per majoria absoluta. 
 
La moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA e n què es demana prosseguir 
les tramitacions municipals per executar la urbanit zació de la fase 1 del parc de 
Vallmora amb les esmenes incorporades del Grup Muni cipal de CiU queda de la 
manera següent:  
 
“La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en la seva reunió de data 12 de 
maig de 2011, va aprovar inicialment el projecte executiu de les obres ordinàries relatives 
a la urbanització del Parc Vallmora, 1a fase, del Masnou. 
 
En aquesta mateixa sessió, també es va aprovar la convocatòria de licitació per 
procediment obert de les obres ordinàries del projecte d'urbanització del parc de 
Vallmora, 1a fase, del Masnou. 
 
En data 22 de juny de 2011, es va presentar una al·legació contra l’esmentada aprovació 
inicial per la qual i acollir-se a la llei d’economia sostenible sol·licitada que revisés el 
projecte presentat i que, o bé s’adoptés o bé es justifiquessin les exigències del seu futur 
manteniment. 
 
Exactament un dia després, el 23 de juny de 2011, l’alcalde del Masnou va signar un 
Decret d’Alcaldia, pel qual se suspenia el procés de licitació relatiu a les obres ordinàries 
del projecte d’urbanització del parc de Vallmora, 1a fase, argumentant que s’havia 
presentat una al·legació durant el període d’informació pública del projecte executiu 
d’aquestes obres. 
 
Al desembre passat es va sol·licitar a l’equip redactor que presentés una separata al 
projecte, en relació amb l’execució del carrer de Montevideo, a fi i efecte de poder 
realitzar les obres necessàries per traslladar les línies d’alta tensió que creuen pel ben 
mig del parc. 
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A finals del mes de desembre l’equip redactor va presentar la documentació sol·licitada. 
 
El grup municipal d’ICV-EUiA considera el Parc Vallmora com un projecte prioritari per al 
municipi del Masnou i, per això, des del 23 de juny de 2011, ha exigit del govern de CiU i 
ERC el desbloqueig de la seva urbanització.  
 
La darrera de les nostres demandes es va materialitzar en el 18 de desembre de 2012 
quan varem lliurar al govern un document amb 35 propostes per a negociar el pressupost 
municipal per a l’any 2013. Una d’aquestes propostes, que nosaltres varem plantejar com 
a irrenunciable per garantir el suport del nostre grup als pressupostos de 2013 deia el 
següent: “Compromís de convocar la urbanització de la primera fase del Parc Vallmora 
abans de la Setmana Santa de 2.013, previ acord en el projecte a executar”. 
 
Entre tant s’ha estat treballant amb la companyia elèctrica per tal de trobar la millor 
solució al trasllat de dites línies, així com de la conveniència en formalitzar un conveni per 
ambdues parts. 
 
És per totes aquestes raons que el grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del 
Masnou proposa que l’Ajuntament Ple prengui els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Declarar la urbanització del Parc Vallmora, Fase I, com a un projecte d’interès 
prioritari per al municipi del Masnou. 
 
Segon.-  Demanar a les forces polítiques amb representació al consistori que, amb la 
màxima urgència, iniciïn els treballs necessaris per tal de garantir que la urbanització del 
Parc Vallmora, Fase I, s’iniciï el més aviat possible i, en qualsevol cas, abans de finals del 
present any. 
 
Tercer.-  Demanar al govern municipal que, en ús de les seves atribucions, lideri i coordini 
els treballs necessaris per tal de garantir que la urbanització del Parc Vallmora, Fase I, 
s’iniciï el més aviat possible i, en qualsevol cas, abans de finals del proper mes de 
setembre, i perquè el projecte definitiu del Parc Vallmora compti amb el suport del major 
nombre possible de regidors i regidores del consistori. 
 
Quart.  Traslladar aquests acords al conjunt de la ciutadania del nostre municipi i a les 
associacions, entitats i col·lectius del Masnou.” 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Nosaltres ens hem abstingut per una sèrie de raons. Entre d’altres, perquè Vallmora fa 
molts anys que es passeja i, entre ells, un milió i escaig d’euros, que és el que hi havia a 
la caixa per gastar-se en el parc. 
 
Al principi no es van fer quan hi eren, després no es van fer perquè ja no hi eren, i ara 
sembla que s’han fet perquè hi tornen a ser. Això és com el Guadiana. Tornem un altre 
cop a reprendre el projecte i resulta que, ara, després de tants anys d’unes històries i 
d’altres, ara tenim dues peces i posem data per veure quan acaba. Home, jo amb aquest 
tema no ho trobo molt seriós entrar en aquest debat, a aquestes altures de la pel·lícula. 
Aquesta és la nostra postura respecte a aquesta qüestió. 
 
Al que sí que ens referiríem és al comentari que hem fet abans i que volíem enllaçar per 
aprofundir en l’explicació d’aquesta moció, que és el que hem comentat. Vallmora està en 
la primera fase i, ara, després, en una segona fase, i ja m’ha comentat el senyor Eduard 
Garcia que la proposta nostra d’intentar fer una proposta participativa perquè el poble 
pugui decidir quin tipus de parc vol tenir, doncs que, ara mateix, a aquestes altures, no hi 
podia ser. Bé, potser no hi pot ser en una part, però sí que pot intervenir el poble per 
decidir una de les altres parts, que és la proposta, cosa que nosaltres mantindrem i 
continuarem defensant en altres plens. 
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Això és participació ciutadana, això és obrir un projecte al poble i això és fer-lo participar 
de com vol gastar els seus diners perquè durin molts anys. Penso que seria més 
interessant centrar el debat cap a aquesta línia, anar treballant en el procés de la manera 
més correcta possible, perquè, després de tres, quatre, cinc anys, jo no sé si ens vindrà 
ja d’uns mesos. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
En tot cas, vull manifestar la nostra voluntat de donar suport a aquesta moció. Mostrar la 
nostra disconformitat en algunes de les afirmacions que es feien en la part expositiva i 
que han portat que el nostre Grup Municipal presenti les esmenes que s’han explicat 
anteriorment. Vull incidir, com ja es va dir en alguna ocasió, que els nostres militants 
tenen plena autonomia i tenen plena llibertat d’actuar com millor creguin i, per tant, no cal 
que dirigim ningú. No sé si és que vostès acostumen a fer-ho així o no, però, en tot cas, 
en el nostre partit, en la nostra federació, cada militant té plena llibertat per actuar com 
cregui convenient. 
 
Tampoc podem estar d’acord amb algunes de les afirmacions que apareixien en la part 
expositiva que feien referència a paraules com bloqueig, paralització, etcètera, del 
projecte, perquè no ha estat així, el projecte no ha estat ni paralitzat ni ha estat bloquejat 
i, de fet, ja els hem explicat que s’hi han estat fent algunes intervencions i s’han estat fent 
gestions per tal que aquest projecte pugui tirar endavant. 
 
Per tant, un cop incorporades aquestes esmenes, després de la votació produïda, doncs, 
estem totalment d’acord que aquest projecte s’ha de tirar endavant i esperem que aquest 
finalment sí que sigui l’any en el qual es puguin començar les obres. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo començaré per explicar, en primer lloc, el perquè hem 
rebutjat algunes de les esmenes que ha presentat CiU, malgrat que no hem tingut èxit en 
el resultat final de la votació. 
 
Hem rebutjat l’esmena que proposava substituir el paràgraf tercer de la nostra moció 
perquè aquesta esmena només pretenia amagar el fet que el regidor reiterava, en més 
d’una ocasió, que l’al·legació presentada no responia realment a la preocupació d’un veí 
del Masnou per les possibles despeses de manteniment del parc, sinó que, en realitat, qui 
presentava aquesta al·legació era CiU, això sí, fent servir com a intermediari un militant 
de CiU, que també és un ex-regidor de l’Ajuntament del Masnou i al qual no neguem la 
legitimitat per presentar una al·legació, eh, ni molt menys. 
 
El nostre Grup no alliçona els seus militants perquè presentin o no presentin al·legacions. 
El nostre Grup el que fa és donar la cara i les presenta en nom del Grup, que és el que 
entenem que hauria d’haver fet CiU si estava en contra del projecte. 
 
Creiem que hem de dir les coses pel seu nom i, per tant, perquè continuem pensant que 
és necessari que el municipi sàpiga que CiU no va tenir coratge polític per presentar una 
al·legació semblant com a agrupació local o com a grup municipal —tenia les dues 
possibilitats—, ens hem negat a acceptar aquesta esmena. 
 
També ens hem oposat al fet que se suprimissin de la nostra exposició de motius els 
paràgrafs 5è, 6è i 9è, perquè creiem que, en primer lloc, és indiscutible, i això no crec que 
hi hagi ningú que ho pugui negar, que han transcorregut 21 mesos des de la presentació 
de l’al·legació sense que, tal com diu la nostra moció, malgrat les nostres demandes 
reiterades, el Govern hagi desbloquejat la tramitació de la urbanització, que està 
bloquejada. Que jo sàpiga, no s’ha fet ni un sol pas per iniciar la tramitació de la 
urbanització. O és que potser hi ha informació de la qual aquest Grup Municipal no 
disposa...  
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Aquesta actitud és incomprensible, ja que és ben cert que es disposa del projecte 
executiu, aprovat inicialment, al qual, com deia abans, ni CiU ni ERC no van presentar 
esmenes, i també dels diners, a la intervenció del PP, no serem nosaltres els que haurem 
de dir si els diners hi eren o no hi eren. Jo recordo que en un Ple municipal aquest tema 
és va posar damunt la taula i que fins i tot hi va haver divergències entre el regidor de 
Finances i l’alcalde; l’un deia que no i l’altre deia que sí. 
 
Afortunadament, sabem que els diners hi són, perquè hi ha una notificació de la 
interventora que diu que estan guardadets, però, bé, el que no volem és que estiguin 
guardats per sempre més, perquè entenem que, tal com diu la moció, la urbanització del 
parc de Vallmora, fase 1, és un projecte absolutament imprescindible per al nostre 
municipi. 
 
I la tercera raó per la qual hem rebutjat la supressió d’aquests paràgrafs és perquè, per 
nosaltres, el projecte és un projecte prioritari i ara sembla que per CiU i ERC també, 
perquè han donat suport a la moció esmenada i, per això, hem exigit del Govern que es 
desbloquegi aquesta urbanització. 
 
Ens oposàvem a la supressió de la proposta d’acord segon, ara no cal perquè l’han 
retirada, jo crec que amb bon criteri, perquè aquesta moció en absolut no ha estat una 
moció partidista. Aquesta moció justament el que intentava era implicar, d’una banda, el 
conjunt del consistori, i d’aquí el redactat de l’acord segon, i el que feia era reconèixer i a 
la vegada exigir al Govern que, en ús de les seves atribucions legals, lideri el projecte per 
intentar aconseguir, primer, la màxima diligència i, després, el màxim consens, i entenem 
que els objectius de la moció, tal com ha quedat finalment redactada, en aquest cas, es 
compleixen. 
 
Pel que fa al que ha dit el regidor de CiU, el portaveu del Govern en aquest cas, la 
primera cosa que volem ressaltar és... ah! El degradarem, doncs, al portaveu de CiU, 
com que el regidor d’ERC no ha intervingut, jo pensava que ell parlava en nom del 
Govern, però té raó que les esmenes únicament eren esmenes de CiU, té raó. 
 
Bé, doncs la primera cosa que volem ressaltar és que hem hagut d’esperar, el conjunt del 
consistori, el Govern no, eh, vint-i-un mesos per conèixer, per saber que, des de fa vint 
mesos, el Govern ja disposava d’un projecte que donava resposta a l’al·legació 
presentada pel destacat militant de CiU al qual abans fèiem referència, i ho hem sabut 
perquè, en resposta a una pregunta que van fer al Ple del febrer passat, el regidor 
d’Urbanisme afirma que:  
 
 “A la vista de l'al·legació presentada, el juny del 2011, aviat farà dos anys, els Serveis 
Tècnics Municipals van creure adient que l’equip redactor revisés el projecte executiu 
aprovat inicialment, als efectes de justificar i reduir els costos de manteniment del parc.” I 
continua dient que, a finals del mes de juliol del 2011, l'equip redactor del projecte va 
lliurar el projecte executiu revisat i un informe sobre els costos de manteniment anual de 
la fase 1 del parc de Vallmora. I acaba afirmant: “Al desembre passat —o sigui, entenem 
que serà el desembre del 2012—, es va sol·licitar a l'equip redactor que presentés una 
separata al projecte, en relació amb l'execució del carrer de Montevideo, per poder iniciar 
les obres, i la documentació es va presentar a finals de desembre.” 
 
És a dir, el Govern, una vegada rebut el projecte executiu que donava resposta a 
l’al·legació presentada, va esperar divuit mesos a demanar la separata corresponent a 
l’execució del carrer de Montevideo i, una vegada rebuda la separata, han passat tres 
mesos sense que el Govern hagi mogut encara fitxa. 
 
Per tant, almenys al nostre entendre, és clar que hi ha hagut una absoluta paràlisi del 
projecte, no sabem si perquè d’aquesta manera els diners destinats a la urbanització es 
podien utilitzar per fer front, de manera provisional, a altres pagaments o si la raó era que 
el Govern no pensava tirar endavant el projecte, o si es donaven totes dues raons.  
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Quant al resultat final de la moció que finalment ha estat aprovada, ens hem de felicitar 
per haver aconseguit que la major part del consistori li hagi donat suport, ja que aquesta 
aprovació ens obliga a tots nosaltres, però fonamentalment al Govern, a treballar en ferm 
perquè les màquines entrin a Vallmora al més aviat possible. Gràcies. 
 
14) Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per declarar El Masnou 

municipi lliure de la tècnica de fractura hidràulic a horitzontal fracking 
 

Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no 
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
La senyora Elena Crespo i García llegeix la moció següent: 
 
“L’empresa Montero Energy Corporation S.L. ha presentat una sol·licitud a la Direcció 
General d’Energia i Mines de la Generalitat per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs 
utilitzant la tècnica del “fracking” a diversos municipis de Catalunya. 
 
L’empresa esmentada està interessada en fer investigacions per descobrir si en el subsòl 
català existeixen concentracions de gas no convencional i d’altres hidrocarburs. Aquests 
són uns tipus de gas i d’hidrocarburs que no es troben emmagatzemats en grans bosses 
en el subsòl, sinó que es caracteritzen per estar situats en roques de baixa permeabilitat i 
de baixa porositat, el que fa que la seva extracció sigui més complicada i que es necessiti 
d’una tècnica molt agressiva amb el medi ambient. Es tracta de la tècnica coneguda com 
fractura hidràulica horitzontal “fracking”. 
 
Aquesta tècnica consisteix en perforar el subsòl en vertical, fins a una profunditat de 
5.000 metres i, un cop en el subsòl profund, realitzar noves perforacions horitzontals per 
tal d’arribar a la major superfície possible. Per tal d’extreure el gas i els hidrocarburs, que 
estan adherits a la roca, s’introdueixen grans quantitats d’aigua a una elevada pressió, 
amb la intenció de fracturar la roca i de que se n’alliberi l’hidrocarbur, sent extret a la 
superfície per la mateixa canalització. Per tal de millorar l’eficiència en la trencadissa de 
la roca, s’introdueix junt a l’aigua un còctel de substàncies químiques de més de 500 
elements diferents, entre les que se’n troben de perilloses, com ara metalls pesants.  
 
Aquesta tècnica, que ja ha estat utilitzada a gran escala en els Estat Units, no s’ha 
demostrat de gran eficàcia, ja que demana multiplicar les perforacions en diferents 
profunditats i construir un gran nombre de pous. A més, els percentatges de substàncies 
químiques que romanen en les profunditats i no són extrets a la superfície són molt 
elevats, pel que se’n deriven transferències als aqüífers i al subsòl.  
 
Arran de les nombroses trencadisses de roca, s’han arribat a mesurar petits terratrèmols 
sentits en les localitats properes als pous. D’altra banda, el gas alliberat en les 
profunditats i no canalitzat per a l’explotació ha arribat a filtrar-se en els conductes de 
canalització d’aigua de consum humà i també a alliberar-se per la superfície del sòl, el 
que provoca la contaminació de l’aigua i el risc d’explosió davant de qualsevol flamarada 
accidental. 
 
Així doncs, la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans quantitats 
d’aigua, de multitud de pous per a l’extracció del gas i dels hidrocarburs i de nombroses 
perforacions a diferents nivells, pel que es pot considerar una tècnica dolosament 
agressiva amb l’entorn.   
 
Cal doncs evitar el risc per a la contaminació del subsòl i dels aqüífers derivada de 
l’aplicació de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal,  en pro de la conservació de 
l’espai natural del terme municipal que es podria veure afectat per la presència de 
nombrosos pous d’extracció i pels seriosos danys que se’n derivarien fruit de l’explotació 
industrial. 
 
És per totes aquestes raons que el grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del 
Masnou proposa que l’Ajuntament Ple prengui els següents  
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ACORDS: 
 
Primer.-  Declarar el municipi del Masnou com a MUNICIPI LLIURE DE FRACTURA 
HIDRÀULICA HORITZONTAL , coneguda com a “Fracking”. 
 
Segon.-  Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya que suspengui els permisos 
d’investigació d’hidrocarburs per a iniciar les prospeccions per la tècnica del fracking a 
Catalunya, tant a l’empresa Montero Energy  com a qualsevol altra que ho demani  amb 
les mateixes finalitats, fins que el Parlament de Catalunya no aprovi una llei que impedeixi 
aquesta tècnica d’explotació, per raó dels seus greus impactes ambientals.  
 
Tercer.-  Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya i als partits amb 
representació parlamentària que, en el termini de temps més breu possible, iniciïn els 
treballs per legislar en relació a la tècnica del fracking, impedint la seva utilització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament del Masnou considera el seu terme municipal com a 
una part d’un conjunt ambiental que conforma una riquesa natural d’alt valor, per la qual 
cosa s’oposa a la investigació i explotació d’hidrocarburs, mitjançant la tècnica de la 
fractura hidràulica horitzontal i d’altres igualment agressives, en El Masnou i en qualsevol 
municipi.  
 
Cinquè.-  Traslladar aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Direcció General d’Energia i Mines, al conjunt dels grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la Plataforma Aturem el Fracking (PAF), i a les entitats, associacions i 
col·lectius del nostre municipi.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM i ICV-EUiA) i 4 vots d’abstenció (PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per 
majoria absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Seré molt breu. Tots hi han votar a favor, o sigui, en contra del fracking. No sé si tots són 
tècnics de fracking, però hi ha gent especialista en aquest tema i és un tema que està en 
ple debat. Vejam, no hi hem volgut votar en contra perquè dius, bé, primer vegem-les a 
venir. Encara no ens ha arribat el fracking al Masnou, perquè té 3,3 quilòmetres quadrats, 
aquí no hi cap ni una màquina, no hi podria passar. Cada cop que passa un autobús per 
aquí, tira alguna teulada o trenca alguna cosa. 
 
Jo penso que, en aquest aspecte, el Masnou està lliure de fracking, no, físicament està 
lliure de fracking, perquè no hi cap ni una màquina que pugui fer fracking al poble. 
 
Una altra cosa seria el debat del fracking en l’àmbit de Catalunya, d’Espanya, d’Europa, 
no ho sé. En tot cas, és un debat que, potser quan avanci una mica més, doncs ens 
haurem de definir d’una manera o una altra. Jo no sé si això serà competència meva com 
a regidor del Masnou. Jo penso que això ho deixaré per a gent més qualificada, que tingui 
més competències i una mica, penso, que aquesta ha estat la nostra postura. Gràcies. 
 
La Sra. Elena Crespo  
 
Doncs moltes gràcies a tots pels vots positius. Jo no sé si el Masnou estarà lliure de 
fracking, no ho sé, perquè no sóc tècnica ambiental, però li puc dir que hi ha 160.000 
hectàrees de territori afectades, més de nou comarques catalanes, i que vuitanta-un 
ajuntaments s’hi han posat en contra. Per alguna cosa deu ser. Per tant, jo entenc que no 
és sobrer, com a mínim, exigir el paradigma de la gestió mediambiental sostenible, que 
és una mica el que hi ha al darrere d’aquesta moció. 
 
I lamento que els interessos econòmics —és un model reconegudament esgotat 
d’explotació de materials fòssils— passin de nou pel paradigma mediambiental que ja 
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està científicament reconegut i que no es busquin altres alternatives. Ja està. Moltes 
gràcies. Bona nit. 
 
15) Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM sobre la transparència 
 
Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no 
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. L’alcalde ha sol·licitat un informe a la 
secretària, que figura a l’expedient. 
 
La senyora Marta Neira i Reina llegeix la moció següent: 
 
“Hi ha una profunda insatisfacció ciutadana i social en relació amb la política i les 
institucions públiques. Cada cop més gent se sent menys representada pels polítics, creix 
la sensació que la política no s'ocupa dels problemes de la gent i el degoteig sense 
aturador de casos de corrupció o de manca d'ètica en l'esfera pública porten gairebé 
tothom a desconfiar dels polítics. 
 
Davant d'aquesta situació és del tot inajornable prendre mesures per retornar la 
credibilitat a la política. I una de les més importants que es poden prendre per posar 
ponts entre la ciutadania i l'activitat política i de govern és la transparència, que també 
constitueix una de les millors vacunes contra la corrupció i un requisit essencial de 
regeneració democràtica. 
 
Tant a nivell estatal, com nacional, s'estan preparant projectes legislatius en matèria de 
transparència. A la pràctica, on més eficaces són aquestes mesures és a nivell local, on 
la proximitat dóna tot el seu sentit a la transparència. És per això que creiem que val la 
pena participar en aquest repte col·lectiu, compartit per totes les formacions polítiques, de 
fer efectiva la major transparència en l'activitat pública, i fer-ho ja en el nostre àmbit de 
govern i administració: l'Ajuntament del Masnou. 
 
En atenció a les anteriors consideracions, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
1. Crear una Comissió de l'Ajuntament per redactar un Codi de bones pràctiques per a 
la transparència de la política i de l'administraci ó municipals .  
2. La Comissió creada pel punt anterior: 
 
a) Està formada per un regidor o una regidora de cada grup municipal, que poden 
participar-hi assistits d'un assessor o assessora, i per la Secretària i la Interventora 
municipals.  
 
b) Ha de redactar una proposta de Codi de bones pràctiques per a la transparència de 
la política i de l'administració municipals  en el termini màxim de tres mesos. 
 
c) Ha d'escoltar i consultar les entitats de participació ciutadana existents al Masnou. Així 
com a ciutadans i ciutadanes del Masnou que vulguin participar i expressar els seus 
suggeriments, a tal efecte es convocaran tantes audiències públiques com sigui 
necessari. 
 
3. La proposta de Codi de bones pràctiques per a la transparència de la política i de 
l'administració municipals  redactada per la Comissió s'haurà de sotmetre a informació 
pública prèviament a la seva aprovació pel Ple. En tot cas, el Codi s'ha d'aprovar pel Ple 
dins dels sis mesos següents a la creació de la Comissió. 
 
4. El Codi de bones pràctiques per a la transparència de la política i de 
l'administració municipals  del Masnou ha de tenir els continguts bàsics següents: 
 
a) Transparència dels interessos econòmics i professio nals dels membres de 
l'ajuntament . Per garantir aquesta transparència, el Codi ha d'assegurar i de regular com 
a mínim el següent  
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- publicació de les declaracions de renda i de patrimoni dels membres de l'ajuntament; 
- publicitat de les dades requerides pel Registre d'interessos dels membres de 
l'ajuntament;  
- informació sobre vinculació o relacions professionals dels membres de l'ajuntament; 
-  publicitat dels altres càrrecs o funcions polítiques o professionals amb indicació de la 
retribució corresponent. 
 
b) Transparència en  la contractació i en les adjudica cions municipals . Amb la 
finalitat d'assegurar a la ciutadania l'objectivitat més clara en els contractes i les 
adjudicacions de l'ajuntament, el Codi ha de garantir i regular, com a mínim: 
 
- la publicitat de les convocatòries, dels criteris de selecció i de les ofertes presentades;  
- la publicitat de les eventuals exclusions, de les puntuacions obtingudes per cada oferta i 
de les adjudicacions. 
- la publicitat dels informes de seguiment de l'execució del contracte i de les eventuals 
incidències que es presentin en la mateixa, així com el preu pagat finalment per 
l'ajuntament. 
 
c) Transparència en les subvencions i en els ajuts mun icipals.  El Codi ha de garantir 
la publicitat plena de tota mena d'ajuts i subvencions atorgats directament o indirectament 
per l'ajuntament (tots els atorgats amb càrrec totalment o parcialment a recursos 
municipals) a entitats i empreses, i també els atorgats a les persones, en aquest darrer 
cas sense perjudici del dret a la intimitat a les mateixes. 
 
d) Transparència en la selecció i gestió del personal municipal.  El Codi ha de regular 
els requeriments i els procediments que assegurin la major transparència (publicitat de 
les convocatòries i de les decisions que incideixen en la carrera professional, publicitat 
dels curricula i mèrits del personal seleccionat o promocionat) en la selecció, promoció o 
sanció de tota mena d'empleats municipals i de les empreses privades gestores de 
serveis municipals. 
 
e) Transparència en l'activitat política . Entre altres qüestions, el Codi ha de garantir i 
de regular la publicitat dels ordres del dia del ple i de la corresponent documentació que 
han de ser accessibles a qualsevol persona amb una antelació mínima de 5 dies a la 
celebració del ple. 
 
f) Accés de qualsevol persona a la documentació munici pal . El Codi ha de regular les 
formes i procediments per fer efectiu aquest accés, i establir amb criteri molt restrictiu les 
excepcions. 
 
g) Regulació i provisió dels mitjans que garanteixen l a transparència.  El Codi ha de 
donar garanties per a l'efectivitat dels seus objectius de transparència. Entre altres, haurà 
de regular les següents: 
 
- Accés universal i on line a les dades i informacions assegurades pels apartats anteriors, 
a través del web municipal. 
 
- Accés de qualsevol persona a la documentació impresa municipal que reflecteixi les 
dades i informacions garantides pels apartats anteriors. Aquest accés hauria de ser 
acudint a les dependències municipals corresponents. 
 
- Responsabilitat directa dels funcionaris municipals que custodien o gestionen les dades 
o la informació requerides a garantir la transparència efectiva regulada pel Codi. Impedir 
o dificultar la transparència ha de ser qualificat com una falta en el compliment dels 
deures funcionarials o laborals. 
 
- Regulació d'una via específica de denúncia i reclamació davant de qualsevol cas 
d'incompliment dels objectius de transparència garantits pel Codi.” 
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El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 9 vots a favor (PSC-PM,ICV-
EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 12 vots en contra (CiU, ERC-AM i PP). La moció 
queda rebutjada. 
 
El Sr. Francisco Avilés 

Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, bàsicament, hi hem votat a favor perquè la moció és, era i 
és, creiem, que una iniciativa oportuna. A l’exposició de motius ha quedat ben clar. Jo 
crec que tenim la mateixa sensació quant a la satisfacció ciutadana respecte a com 
s’estan gestionant o portant a terme determinades activitats polítiques públiques i, per 
tant, jo crec que la necessitat està més que justificada en la moció i, per tant, doncs, 
treballant en aquesta línia, ja sigui en l’àmbit autonòmic, estatal o municipal, doncs, 
només pot aportar bones notícies i al final, un bon codi, una bona ordenança, que és el 
que em semblava correcte. 
 
És cert que nosaltres hauríem preferit que la moció només hagués contingut potser els 
tres primers apartats i haver deixat el quart, que és una mica amb tota la regulació que 
hauria tingut el codi de bones pràctiques per al desenvolupament de la moció, però, en 
definitiva, entenem que en el... Ara ja no, però en el cas que per alguna altra iniciativa es 
parlés sobre aquest tema a la comissió informativa corresponent o la comissió especial, o 
a través d’un altre fòrum, com hagués pogut iniciar un tipus de treball semblant al que 
presentava la regidora socialista, doncs entenem que serà més aviat permissiva a l’hora 
de poder tractar i parlar i debatre sobre el tema, que hauria de formar part del codi de 
bones pràctiques. 
 
Lamento que no s’hagi aprovat, perquè, per molt que hi hagi altres instàncies que estiguin 
treballant el tema, bé, no seria sobrer que l’Ajuntament també fes els seus deures i també 
recollís aquestes sensibilitats que hi ha en aquests moments en la ciutadania i pogués 
donar-hi una mica de resposta amb una llei de transparència, en aquest cas un codi de 
transparència, que segurament ha estat ben acollit per la ciutadania. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres hi hem votat en contra per diversos motius, ja que 
alguns generalistes, el Govern d’Espanya ja té en tràmit la Ley de transparencia, acceso 
a información pública y buen Gobierno, que és un tema que comença a estar avançat, 
amb un impuls molt important i afectarà tot el règim local, és a dir, amb aquesta llei ens 
governaran quant a la transparència que es pretén i en molts aspectes de la nostra 
activitat, amb la qual cosa penso que tornar a reglamentar o a fer codis sobre coses que 
ja haurem de fer ho trobaria, en una bona part, absurd. 
 
D’altra banda, hi ha aspectes dels que comentava la senyora Neira que ja estan recollits 
en els nostres reglaments. Està comentant coses que ja les tenim actualment. N’hi ha 
d’altres amb les quals jo no estic d’acord. Jo no estic d’acord a publicar, i ho dic 
àmpliament, la meva declaració de la renda, no importa a ningú. Jo crec que tinc el dret a 
la meva privacitat, i així ho he de defensar. Si algú pensa que ho ha de fer i per fer això 
vol dir que és més transparent de cara al ciutadà, que ho pengi. Jo és que crec que així 
no es guanya la transparència de cara al ciutadà; es guanya de moltes altres formes. 
 
Després, d’altra banda, aquí, és clar, es parla d’una transparència en els processos de 
contractació i adjudicacions, subvencions i ajudes, personal i la seva contractació, accés 
a la documentació, etcètera, i la meva reflexió seria: si tan necessària és actualment una 
transparència en aquests aspectes, què ha passat fins ara? Potser és que algú s’ha de 
plantejar o ens hem de plantejar que fins ara no ho ha estat de forma explícita? Si és 
aquest el cas, el que hem de fer és una revisió de com a mínim dos mandats enrere i 
veure què ha passat amb la contractació de personal, en les contractacions i 
adjudicacions, amb les subvencions rebudes, etcètera. Quan un ha de fer alguna cosa 
per millorar és perquè alguna cosa s’ha fet malament i potser s’hi hauria de reflexionar. 
 



50 
 

Bé, en línies generals, no és que a algun dels punts que tinguin continguts no hi estiguem 
d’acord, hi ha alguns amb què sí que estem d’acord, perquè pensem que, de cara al 
ciutadà, doncs hem de treballar de la millor manera possible, hem de ser clars en les 
nostres actuacions, hem de ser clars en totes les actuacions tant de la vida privada com 
de la pública, i jo no sé si el fet de tenir codis i més codis, una llei que sortirà, una altra de 
Parlament... és la forma. Potser és aplicant-se cadascú la nostra i quan hi hagi unes lleis 
que regulin l’àmbit general, doncs, ser curosos de complir-les. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Sí, moltes gràcies. Per explicar el nostre vot negatiu. Primer de tot vull dir, evidentment, 
que compartim l’objectiu de la transparència i per això hem presentat una moció 
d’urgència que, després, si se n’accepta la urgència, tractarem, amb la qual cosa 
apostem per un instrument –creiem— molt més eficaç i molt més seriós, en el sentit que 
obligui a una sèrie de determinats aspectes pel que fa a la transparència, que seria una 
ordenança municipal. 
 
Després, el que no entenem de la moció és que es va crear una comissió però, alhora, es 
detallen ja les conclusions que ha de tenir aquesta comissió i, per tant, des d’un cert punt 
de vista això és un contrasentit, crear una comissió i alhora desenvolupar els aspectes, 
els continguts i les conclusions, en certa manera, que ha de tenir aquest codi sobre la 
transparència. 
 
Després, jo crec que, lamentablement, i ho he confirmat per l’informe que ha fet la 
secretària de l’Ajuntament, té moltes incongruències la moció i això ens preocupa una 
mica, perquè hi ha aspectes que ja estan..., evidentment, tot el que fa referència a 
contractació pública, subvencions o contractació de personal, tot això evidentment, ja 
està regulat per la legislació i l’Ajuntament ho aplica amb la màxima transparència. Per 
tant, el que estem fent és aplicar en aquests moments la legislació i ser al màxim de 
transparents possible. Això és el que s’està fent i, com diu aquest informe de la 
secretària, evidentment es crea una comissió amb una composició una mica..., que no 
s’adiu amb el que diu la nostra normativa, el nostre Reglament orgànic municipal, també, 
en aquesta proposta es modifica el ROM. Evidentment, una moció no pot modificar el 
Reglament orgànic municipal. 
 
Es modifiquen també aspectes de la legislació, afecta la legislació pel que fa a la 
protecció de dades i, per tant, jo crec que té una sèrie de..., tot i compartir un objectiu de 
la transparència, de crear... dotar-nos d’un instrument, conté una sèrie de mancances i 
creiem que no seria bo aprovar una moció d’aquestes característiques. Per posar un 
exemple, un codi no pot regular les sancions dels funcionaris. Per sort, les accions dels 
funcionaris no es regulen per acords polítics, només faltaria, sinó que es regulen per les 
lleis de la funció pública, per això són funcionaris. Gràcies. 
 
El Sr. Francesc Xavier Serra  
 
A veure, en primer lloc, contestant el senyor De las Heras, sense ànim d’entrar en debat, 
però tampoc no ho entenc, dic que ja ens fa por que el Govern del PP ens reguli la 
transparència. No sé, mentre parlaves és el que em venia al cap! 
 
En segon lloc, vull dir que dec ser l’únic regidor que no llegeix senceres les mocions que li 
toquen i que, en tot cas, faré una reflexió a mi mateix per veure si continua la meva 
pràctica i fer-les més curtes o faig com tothom i les llegeixo senceres tinguin 1, 22 o 32 
pàgines. 
 
I, respecte al tema de la moció, si fos una pregunta simple, sobre si volem o no una major 
transparència a l’Ajuntament del Masnou, la nostra resposta seria immediata i 
contundent. 
 
L’Ajuntament del Masnou té un ampli recorregut que no és un problema, com es deia 
anteriorment d’haver fet les coses molt malament, sinó que hi ha un ampli recorregut per 
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tal de millorar-ne la transparència i facilitar a tota la ciutadania les tasques d’informació i 
seguiment del que fan els seus representants al consistori. I com que existeix aquest 
ampli recorregut, l’única resposta possible és sí. 
 
D’altra banda, l’actual estat de d’opinió pública generat per la sortida a la llum de 
nombrosos i notoris casos de corrupció obliguen als que exercim com a representants de 
la ciutadania tenir el coratge, la voluntat i la força per avançar cap a una societat més 
lliure i democràtica, i això implica que la ciutadania ha de tenir mecanismes d’informació 
adients i que l’Administració ha de ser transparent en la seva actuació. 
 
La transparència no garanteix la no-corrupció, però és un element que pot ajudar a 
mitigar-la o dificultar-la. Però la moció va més enllà i, a part de demanar la creació d’una 
comissió, proposa la redacció d’un codi de bones pràctiques, que curiosament comporta, 
no sols declaracions de bones intencions, sinó fins i tot responsabilitats per als 
funcionaris i treballadors del municipi. 
 
Cal dir que una proposta com aquesta hauria de suposar dos tipus d’actuacions diferents, 
al nostre entendre. Primer, la petició d’una regulació general per part del Parlament de 
Catalunya a totes les qüestions que tenen un caràcter general i que poden afectar la 
totalitat de les administracions, de l’administració pública municipal. Que no es mal 
interpreti, no tenim cap problema en absolut, sinó a l’inrevés, que creiem que molts 
d’aquests temes cal que estiguin regulats per a tothom i per a tots els ajuntaments de 
manera similar i no en l’àmbit local, cada localitat una regulació pròpia. 
 
També caldria establir línies clares en allò que significa la divulgació de dades personals i 
la tipologia dels documents que es poden divulgar en cada punt dels ordres del dia i, des 
d’altres qüestions que s’han esmentat, no tenim una línia clara de separació en allò que 
es pot o no es pot divulgar, excepte alguna qüestió relacionada amb el tema dels noms. 
 
En segon lloc, en les diferents actuacions pròpies del consistori, com una divulgació 
d’ordres del dia i dels documents que els acompanyen, millor si estan regulats, com hem 
dit abans, i no sabem si haurien de ser un codi, una ordenança o qualsevol altre 
instrument que ens permeti una regulació més contundent i específica i millor per a 
aquestes qüestions. En tot cas, creiem que cal tenir en compte l’opinió i els informes de la 
secretària municipal. 
 
No tenim, però, a pesar de tot això, cap problema a votar-hi favorablement, tot i que 
matisaríem algunes qüestions de les que figuren a la moció, n’hi afegiríem d’altres i 
demanaríem una regulació general en d’altres, com tampoc no tenim ni tindrem cap 
problema a donar suport a la proposta que l’Equip de Govern, suposo, no sé si CiU per 
una banda i ERC per una altra o tots junts, farà després com a moció d’urgència, encara 
que nosaltres hauríem preferit que no es fes cap de les dues mocions i que s’hagués 
passat tot a una comissió única en la qual s’estudiessin les propostes sobre la taula i 
s’hagués arribat a una major participació de tots els grups municipals i al major acord 
possible entre ells. 
 
Aquesta és una moció que és una bona idea i que, a més, enllaça amb la situació actual, 
però creiem que la seva formulació, per nosaltres, és excessivament confusa, massa 
tancada en alguns temes i això ha fet o ha dificultat que hi hagi un acord major a la 
mateixa. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Sí. En tot cas intentaré ser breu perquè els arguments són coincidents amb alguns dels 
que ja s’han expressat anteriorment. Vull insistir que el nostre Grup Municipal està a favor 
de la transparència, com es veurà, en la moció que presentarem posteriorment, però en 
el que no podem estar d’acord és amb la moció que s’ha presentat, per diversos motius 
que ja s’han explicat anteriorment i potser el més important és que la propera moció, la 
mateixa moció, ja pretén regular allò que se suposa que ha de regular la comissió que es 
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pretén formar. Per tant, aquí hi hauria la primera contradicció entre el que és la moció, la 
comissió i les conclusions d’aquesta moció. 
 
D’altra banda, també s’ha dit anteriorment, la moció pretén modificar per si mateixa 
diverses normatives, com el ROM o el Reglament de participació ciutadana i si, en tot 
cas, el que pretén no és modificar-lo, doncs, estaria contravenint aquestes normatives. 
També, com també s’ha dit anteriorment, la moció deixa de banda algunes accions que ja 
es porten a terme, de manera que el que sembla és que es vulguin silenciar algunes 
accions de transparència que ja es porten a terme, com per exemple, mantenir actualitzat 
el perfil de contractant, que és accessible des del web i que, per tant, és una informació 
que ja es dóna, que ja incideix en la transparència, sobretot, pel que fa a la contractació i 
a les adjudicacions municipals.  
 
Per tots aquests motius, hem cregut oportú que era votar-hi en contra. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Senyor De las Heras, per al·lusions. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Molt breu. El trobava a faltar, senyor Serra. En els seus comentaris sempre hi surt el PP. 
Diria que, bé, pel que fa al PP i la llei de transparència, home, jo penso que hauria d’estar 
molt content, senyor Serra, com tots els partits, tots els governs, tots els equips, el que es 
valorarà sempre és la majoria d’un gran equip. Dins dels equips sempre hi ha 
imperfeccions, però el que interessa, com en tota bona llei de transparència, és tallar-la 
rapidet i tirar-la endavant, que surti una bona llei de transparència. 
 
La Sra. Marta Neira  
 
Bé, en primer lloc, moltíssimes gràcies als grups que han donat suport a la nostra moció. 
Jo també considero que és una pena que no s’hagi aprovat, perquè crec que la gent està 
esperant un pas endavant decidit quant a la transparència i crec que avui em sembla que 
haurem defraudat molta gent del Masnou. Jo tinc aquesta sensació. 
 
A veure, han insistit molt en el tema que nosaltres concretàvem molt en el que ja havia de 
decidir la comissió especial. No. Jo ja ho he dit diverses vegades. Nosaltres, en el punt 4, 
el que dèiem és que el que nosaltres considerem un codi de transparència ha de tenir 
com a mínim, i és obvi, que en el si de la comissió que s’havia de crear, aquests aspectes 
que nosaltres apuntàvem es podien matisar i del que no hi havia cap dubte és que s’havia 
d’ampliar, perquè això és un mínim del que ha de tenir un codi, els aspectes bàsics que 
estàvem enumerant. 
 
Senyor Oliveras, és que no basta d’aplicar la legislació, és que no basta. És que la gent 
està demanant anar més enllà. No, és que vostè ho ha dit. 
 
Senyor Federico de las Heras, ja li ho vaig dir també. Justament un codi el que afavoreix 
és convidar, reflexionar, sobre el que cal fer en transparència. Un codi no pot obligar 
ningú a fer pública la declaració de renda, però és un gest que està bé i un ho pot fer o 
no, evidentment no obliga. 
 
Bé, jo penso que convé aclarir que, quan parlem de transparència, de què estem parlant? 
Miri, quan parlem de transparència parlem del conjunt de mesures que tenen per objecte 
facilitar i fer efectiva la rendició de comptes mitjançant l’avaluació de la tasca de les 
institucions, dels processos i de les pràctiques que determinen com s’exerceix el poder, 
com els ciutadans participen en l’adopció de les decisions públiques i com aquestes 
decisions es prenen d’acord amb l’interès general.  
 
D’acord amb aquesta definició, considerem necessària i urgent una millora en els 
mecanismes de transparència que respongui a la demanda de la nostra societat, cada 
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vegada més exigent, afortunadament, amb les institucions i els seus representants 
polítics. Per això hem presentat aquesta moció, que pretén avançar cap a la 
transparència a través de la promoció d’una nova cultura que comporti un canvi d’hàbits i 
aptituds dels polítics i del personal de l’Ajuntament. En aquest sentit, considerem 
fonamental la formació en els valors de transparència i en la seva pràctica. 
 
Subratllem, també, la necessària implicació ciutadana per assolir els objectius de 
transparència. En aquest sentit, destaquem que la informació és un requisit indispensable 
per a la transparència. No es pot entendre una administració transparent sense que s’obri 
al ciutadà mitjançant l’accés informació. És cert que tant al Parlament de Catalunya com 
el Congrés dels Diputats hi ha en marxa projectes legislatius en matèria de transparència, 
però això no impedeix ni invalida que nosaltres, al nostre Ajuntament, treballem i definim 
què volem fer per avançar en aquesta línia des del convenciment que és en l’àmbit local 
on la proximitat entre l’Administració i la ciutadania dóna més sentit a la transparència. 
 
I per què proposem un codi? Ara ho veurem, i ja em servirà per justificar el vot en contra 
de la moció que presenta d’urgència l’Equip de Govern. Per què proposem un codi de 
bones pràctiques en lloc d’un reglament o una ordenança? Doncs perquè una ordenança 
és normativa i, per tant, obliga, sí, obliga. Alguns podrien dir “doncs, mira, millor, perquè 
els obligarà a fer tal cosa o tal qual”, però no, perquè precisament per això és limitada, 
perquè l’Ajuntament no pot regular moltes de les coses que han de formar part de la 
transparència i perquè, a més a més, tenim el convenciment que només avançarem en 
transparència a través de l’educació, que comportarà un canvi d’hàbits, tant de polítics 
com del personal de l’Ajuntament, i això requereix temps però, sobretot, voluntat política. 
 
L’Administració té unes pautes de comportament que s’han sedimentat al llarg del temps i 
que marquen distàncies amb la ciutadania, són opaques. Per tant, si volem promoure una 
relació més franca i més oberta entre l’Administració i la ciutadania el que s’han de 
canviar són les pautes imperants, i això es pot canviar, i això no es pot canviar a cop 
d’ordenança, sinó amb l’aplicació de mesures que expressin la voluntat d’assumir reptes 
més enllà de la legislació recollides en un codi de bones pràctiques, perquè això ens 
permet fixar com a desitjables actuacions, maneres de fer que jurídicament no tenim cap 
força per imposar. Per exemple, una ordenança no pot obligar els regidors a fer públic el 
seu patrimoni i les seves activitats, cap ordenança, ni sortirà cap llei que els obligui a fer-
ho. En canvi, el codi de bones pràctiques aconsella i convida que ho fem. Per això, a la 
pràctica, considerem més eficaç, a llarg termini, un codi que una ordenança o un 
reglament. 
 
Mirin, ja per acabar i també per contestar alguna de les coses que han sortit aquí, s’ha dit 
diverses vegades que la nostra moció pretén, bé, sense adonar-me’n, modifica o altera o 
vulnera alguns reglaments municipals, per exemple, el ROM. Suposo que es refereixen al 
tema que jo deia que podria formar part d’aquesta comissió especial un assessor o una 
assessora. Es refereixen a això, no? Ho pregunto. Entre d’altres coses. D’acord. Volen 
que els llegeixi l’article 5 del ROM? Sí, sí que ho volen, si no, ho faré igualment. 
 
L’article 5 del Reglament orgànic municipal... No, és què una de les claus que diu 
l’informe és que no poden formar part assessors d’una comissió. És que jo no entenc 
perquè al principi de l’informe parla i dóna per suposat que ens referim a una comissió 
especial, sí, ens referim a una comissió especial, però després es torna a parlar de 
comissió informativa, llavors, vull fer un aclariment respecte... Sí, diu respecte a la 
composició del... No, espera, és que vull fer l’aclariment. A veure, aquesta moció ha 
provocat que l’alcalde demani un informe tècnic sobre aquesta moció perquè hi veia 
complicacions, teòriques, normatives, del que vulguin, està en el seu dret i fa molt bé de 
fer-ho, eh. 
 
A veure, respecte a la composició de la comissió, nosaltres proposem que en formi part 
un regidor de cada grup municipal i que pot estar assistits per un assessor o assessora, 
d’acord? Segons aquest informe, això no pot ser perquè les comissions estan integrades 
exclusivament per membres de la corporació, segons el ROM. Molt bé. 
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Article 5 del ROM, m’escolten?: ”El Ple i l’alcalde, dins el seu àmbit de les competències, 
podran acordar i designar respectivament comissions especials per a la informació i 
resolució d’assumptes específics”, com pot ser la redacció d’aquest codi que nosaltres 
proposem. “En aquestes comissions podran intervenir-hi, a més dels membres de la 
corporació, tècnics de l’Ajuntament, representants d’associacions ciutadanes i altres 
persones de reconeguda qualificació”. Com que i què? Bé, a veure, si nosaltres diem que 
un assessor formi part d’aquesta comissió és perquè la intenció és portar-hi alguna 
persona que sigui de reconeguda qualificació i que els pugui assessorar. No sé què 
estaven pensant vostès. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Vostè és mestra, no? Doncs les classes a la seva classe! Segueixi amb la seva 
intervenció si us plau i no faci aquesta... 
 
La Sra. Marta Neira  
 
Escolti, és el que estic fent!  
 
El Sr. Pere Parés  
 
Plantegi les coses. 
 
La Sra. Marta Neira  
 
Fent la meva intervenció! 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Doncs segueixi, si us plau! 
 
La Sra. Marta Neira  
 
En referència a aquest informe, però escolti’m, és que... Què vol dir el que acaba de dir? 
És què no ho entenc. Aquesta reprimenda que em fa, no l’entenc! Llavors... 
 
El Sr. Pere Parés  
 
No és una reprimenda! Tinc la sensació que qui ens està reprenent és vostè. Tinc 
aquesta sensació, potser estic equivocat però... ens haguéssim equivocat. Vostè faci la 
seva exposició i defensi els seus punts, però no ens vingui a nosaltres a dir per què diem 
una cosa i no en diem una altra. Jo crec que està prou justificat. La seva explicació és 
correcta, per tant. 
 
La Sra. Marta Neira  
 
Jo faig la meva explicació i estic en desacord amb el que vostès demanen, amb el que 
vostès diuen en contra i utilitzo el to que a mi em sembla adient, m’entén? Vull dir... i 
punt. 
 
Bé, passaré a comentar l’informe tècnic que s’ha fet. Respecte al punt 2 de la moció, hi 
insisteixo, efectivament, es proposa crear una comissió especial. 
 
Respecte al punt 3, com diu el mateix informe, al punt 2 no es tracta de crear una 
comissió informativa, sinó una comissió especial. En aquest cas, el mateix ROM, a 
l’article 5, preveu expressament que en puguin ser membres altres persones, a més a 
més dels regidors, com acabo de llegir, o sigui, que la moció no pretén modificar el ROM 
sinó aplicar-lo. 
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Respecte al punt 4, el codi de bones pràctiques no té naturalesa reglamentària; per tant, 
el seu sotmetiment a informació pública és voluntari per l’Ajuntament i seguirà el 
procediment que aquest determini o directament la Llei de procediment administratiu 
comú. 
 
Respecte al punt 5, el codi de bones pràctiques no pretén modificar cap norma de la 
normativa citada. No vol ser reglament ni una ordenança. Com sol ser habitual en els 
anomenats codis de bones pràctiques, el seu objectiu és didàctic o exemplificador, en cap 
cas normatiu; per tant, quan planteja un règim de transparència del patrimoni, d’ingressos 
i activitats dels membres de l’Ajuntament superiors als previstos legalment, certament no 
se’l pot obligar a complir-ho, i aquesta no és la finalitat del codi proposat. El codi oferirà 
l’instrument per donar publicitat a aquestes dades i els instarà a facilitar-les, però cadascú 
el complirà segons la seva consciència i punt. 
 
D’altra banda, l’accessibilitat de dades de contractació, subvencions, procediments, 
gestió del personal o procediment administratiu, en general, serà naturalment la permesa 
per la legislació respectiva, tot i que defensem interpretar restrictivament, dins de la llei, 
les limitacions d’accés. 
 
El codi no modifica ni pretén modificar aquestes regulacions. El que vol fer el codi és 
recollir transversalment, en una única plataforma accessible per a tothom, el màxim 
d’informació que pugui donar l’Ajuntament a la ciutadania en totes aquestes matèries i, 
sobretot, l’esmentada explícitament. Les normes segueixen sent les mateixes i les 
competències, les vigents, lògicament. 
 
Es proposa que fer efectius aquests objectius de transparència sigui responsabilitat dels 
funcionaris perquè són ells els que tenen les dades a mà i perquè volem evitar dilacions i 
interferències polítiques, i la possibilitat de ser sancionats si incompleixen el requeriment 
de transparència del codi no computa tipificar noves infraccions ni modificar el règim 
disciplinari dels funcionaris, sinó només la possibilitat d’aplicar els tipus sancionadors 
vigents. 
 
Si l’Ajuntament marca com a prioritat la transparència, qualsevol actuació del personal 
contrari a fer-la efectiva pot considerar-se un incompliment dels deures funcionarials i de 
les instruccions superiors i, per aquest motiu, podrien arribar a ser sancionats. Res més. 
Moltes gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Senyora Neira, si l’he ofesa li prego que em perdoni o que em disculpi.  
  
16) Moció presentada pel Grup Municipal del GIM per  demanar que l’Ajuntament 

del Masnou es personi com a acusació popular en el procediment penal iniciat 
per la Fiscalia per malversació de fons públics a l ’Associació Catalana de 
Municipis 
 

Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no 
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Passaré a llegir la moció amb les esmenes que s’hi han incorporat d’ICV-EUiA, així com 
algunes de les de CiU que van ser presentades a la Junta de Portaveus, no totes, però la 
lectura serà, doncs, ja amb el text definitiu. 

 
El senyor Francisco Avilés Salazar llegeix la moció següent. 

 
“Atès que la corrupció política s'està convertint dia sí i dia també en notícia en qualsevol 
dels àmbits de la política espanyola en general, i en moltes ocasions de la catalana en 
particular. 
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Atès que en una situació de crisi econòmica que lastra el benestar de les famílies i 
dificulta la cohesió social, que algunes d’aquelles persones en les qui la societat diposita 
la confiança per resoldre problemes greus com el que ens assola, es dediquin a aprofitar-
se, és quelcom insuportable. 
 
Atès que el mes de febrer de 2013, la fiscalia anticorrupció ha presentat una querella 
contra Josep Maria Matas, ex-coordinador general de la Diputació de Barcelona i 
secretari general de l'Associació Catalana de Municipis fins 2011, i contra Xavier Solà, 
cap dels serveis jurídics de l'esmentada entitat i membre destacat de la conselleria de 
Cultura a l'anterior legislatura, entre d’altres. 
 
Atès que en la querella, la fiscalia acusa el senyor Matas d'aprofitar-se del seu càrrec per 
desviar fons públics cap a la seva butxaca, la qual cosa li hauria servit per adquirir 
important patrimoni immobiliari i vehicles de gama alta. Així mateix, acusa també el 
senyor Solà d'haver aconseguit amb el mateix procediment una segona residència a 
Cadaqués. 
 
Atès que el sistema per malversar aquests diners hauria consistit, segons les 
informacions publicades en mitjans de comunicació, en l'augment desproporcionat de 
factures per serveis prestats, per un import de gairebé 500.000 euros, factures que es 
presentaven a través d’un entramat d’empreses entre les que podria haver l'empresa 
Parés i Solé S.L., fundada, entre d’altres, per l'actual alcalde del Masnou, senyor Pere 
Parés. 
 
Atès que aquesta acusació per malversació cal afegir-hi una acusació també per falsedat 
documental. 
 
Atès que el passat mes de març de 2012, per unanimitat del Ple, es varen aprovar els 
punts següents: 
 
1r. Requerir a l'Associació Catalana de Municipis un informe exhaustiu sobre els serveis 
contractats a l'empresa Parés i Solé SL, des de la seva constitució i fins a l'actualitat. 
Aquest informe ha de determinar de forma motivada fins a quin punt els preus pagats pels 
serveis obtinguts s'ajusten al cost real dels mateixos, d'acord amb els del mercat, així 
com el detall de les factures i estament i persones integrants que les van autoritzar. 
 
2n. En la mesura que de l'informe anterior es puguin deduir casos de pagament per l'ACM 
a Parés i Solé SL de serveis a preus superiors als del mercat, es requereix a l'Associació 
que reclami als responsables d'aquest sobre cost i a les persones que s'hagin enriquit 
com a conseqüència del mateix el rescabalament dels recursos de l'Associació 
malbaratats per aquest motiu. 
 
3r. Demanar a l'ACM que informi a bastament als seus associats sobre els possibles 
perjudicis ocasionats a l'Associació per la contractació de serveis a l'empresa Parés i 
Solé SL, sobre les persones responsables dels mateixos i sobre les accions empreses 
per rescabalar-se'n en benefici dels interessos dels municipis associats. 
 
4t. Demanar a l’Associació Catalana de Municipis que, amb la màxima urgència, 
encarregui una auditoria externa de tots els serveis que ofereix, amb mitjans propis o a 
través d’encàrrecs a empreses i/o consultories, i també de les seves Fundacions. 
 
5è. Demanar a l’alcaldia del Masnou que, d’acord amb els punts anteriors, posi a 
disposició dels diferents grups municipals del consistori tota la informació i documentació 
que li sigui facilitada per l’ACM. 
 
Atès que fins al dia d’avui, l'Associació Catalana de Municipis no ha lliurat cap mena de 
documentació a aquest Ajuntament, ni ha informat sobre les presumptes irregularitat 
comeses. 
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Atès que no tenim coneixement que l’Associació Catalana de Municipis hi hagi dut a 
terme actuacions per recuperar els diners que li han estat desviats, ni tenim coneixement 
de que hagi decidit presentar-se com a acusació particular, almenys, fins el dia d’avui. 
 
Atès que l'Ajuntament del Masnou forma part de l'Associació Catalana de Municipis, la 
qual cosa implica que part d'aquests diners espoliats provindrien de les arques del nostre 
consistori. 
 
Es per tot això que hem exposat que el grup municipal del GRUP INDENPENDENT DEL 
MASNOU (GIM) demanem l’adopció per part del plenari municipal dels següents 
 
ACORDS: 
 
1r. Reprovar l'actuació del tot improcedent i condemnable políticament dels senyors Josep 
Maria Matas i Xavier Solà, en tant que gestors de diners públics, provinents alguns de 
l'aportació anual de l'Ajuntament del Masnou a l'Associació Catalana de Municipis.  
 
2n. Exigir a l'Associació Catalana de Municipis que reclami els diners desviats i es personi 
com a acusació particular en el procediment penal engegat. 
 
3r. En el cas que l’ACM rebutgés presentar-se com a acusació particular en el 
procediment penal engegat, al qual fa referència l’acord anterior, demanar a l’alcalde o 
persona en qui delegui, que estudiï la possibilitat de personar-se com a acusació popular 
en el procediment penal abans esmentat. 
 
4t, Exigir al Govern del Masnou i, especialment al seu alcalde, l’estricte compliment de 
tots i cadascun dels acords adoptats per unanimitat en el Ple del passat mes de març de 
2012 i, en aquest sentit 
 
a) Reclamar a l’alcalde del Masnou que el termini de temps més breu possible, faciliti 

als grups municipals d’aquest consistori i a la regidora no adscrita, còpia dels 
requeriments efectuats de l’ACM en relació als acords adoptats en el passat mes de 
març de 2012, així com de les respostes obtingudes de la moció. 
 

b) Reclamar a l’alcalde del Masnou que en el termini de temps més breu possible, faciliti 
als grups municipals d’aquest consistori a la regidora no adscrita, còpia de les 
respostes obtingudes de l’ACM i de la documentació que aquesta hagi facilitat a 
l’ajuntament del Masnou, en resposta als requeriments efectuats. 
 

c) Demanar a l’alcalde del Masnou que informi als grups municipals d’aquest consistori i 
a la regidora no adscrita de les modificacions o les informacions que s’hagin pogut 
produir en relació a aquest tema des de la data amb la qual va informar per darrera 
vegada al consistori. 

 
5t, Comunicar aquests acords a l’ACM, i posar el fet en coneixement dels vilatans del 
Masnou mitjançant la revista El Masnou Viu, així com per correu electrònic a les entitats 
del poble. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Gràcies, senyor Avilés. Hi ha esmenes? 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
El Grup Municipal de CiU va presentar esmenes a la moció inicial. Algunes d’aquestes 
han estat acceptades i d’altres no, i nosaltres voldríem mantenir les esmenes que té en 
referència a la supressió del que abans era el 4t acord, de la moció original, i seria  
suprimir el 3r acord de la moció presentada ara, amb les esmenes incorporades. 
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És a dir, demanaríem que es retirés el punt que fa referència a la possibilitat de personar-
se com a acusació popular en el procediment penal abans esmentat. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, bé, ja s’ha intentat. La veritat és que ahir, a la Junta de Portaveus, avui, tal, intentant 
transaccionar la moció. Jo crec que aquest Grup ha arribat on ha pogut arribar, jo crec 
que ha estat bastant generós amb les aportacions que havia fet Iniciativa, fins i tot amb la 
que havia fet CiU, però acceptar aquestes últimes esmenes significa desvirtuar-la, sota el 
nostre punt de vista, i no l’acceptem o no la incorporem i, per tant, doncs, si la vol seguir 
defensant, que es voti la incorporació o no de l’esmena. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Per tant, passem-la a votació. Sotmetem a votació aquesta esmena. El que posem a 
votació és una esmena que demana la supressió del 3r acord de la inicial, no de l’actual, 
d’acord? 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal de CiU, amb 
el resultat següent: 12 vots a favor (CiU, ERC-AM i PP) i 9 vots en contra  (PSC-PM, ICV-
EUiA, GIM i la regidora no adscrita). Les esmenes del Grup Municipal de CiU queden 
aprovades per majoria absoluta. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Fem l’explicació de vot. Primer votem la moció en el seu conjunt i després farem 
explicació de vot amb les esmenes incorporades. Senyor Avilés, ara passem a votar la 
moció amb l’esmena, en aquest cas la supressió incorporada. 
 
El president la sotmet a votació amb les esmenes incorporades del Grup Municipal de 
CiU amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM 
i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
La moció presentada pel Grup Municipal del GIM per demanar que l’Ajuntament del 
Masnou es personi com a acusació popular en el proc ediment penal iniciat per la 
Fiscalia per malversació de fons públics a l’Associ ació Catalana de Municipis, amb 
les esmenes incorporades del Grup Municipal de CiU queda de la manera següent: 
 
“Atès que la corrupció política s'està convertint dia sí i dia també en notícia en qualsevol 
dels àmbits de la política espanyola en general, i en moltes ocasions de la catalana en 
particular. 
 
Atès que en una situació de crisi econòmica que lastra el benestar de les famílies i 
dificulta la cohesió social, que algunes d’aquelles persones en les qui la societat diposita 
la confiança per resoldre problemes greus com el que ens assola, es dediquin a aprofitar-
se, és quelcom insuportable. 
 
Atès que el mes de febrer de 2013, la fiscalia anticorrupció ha presentat una querella 
contra Josep Maria Matas, ex-coordinador general de la Diputació de Barcelona i 
secretari general de l'Associació Catalana de Municipis fins 2011, i contra Xavier Solà, 
cap dels serveis jurídics de l'esmentada entitat i membre destacat de la conselleria de 
Cultura a l'anterior legislatura, entre d’altres. 
 
Atès que en la querella, la fiscalia acusa el senyor Matas d'aprofitar-se del seu càrrec per 
desviar fons públics cap a la seva butxaca, la qual cosa li hauria servit per adquirir 
important patrimoni immobiliari i vehicles de gama alta. Així mateix, acusa també el 
senyor Solà d'haver aconseguit amb el mateix procediment una segona residència a 
Cadaqués. 
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Atès que el sistema per malversar aquests diners hauria consistit, segons les 
informacions publicades en mitjans de comunicació, en l'augment desproporcionat de 
factures per serveis prestats, per un import de gairebé 500.000 euros, factures que es 
presentaven a través d’un entramat d’empreses entre les que podria haver l'empresa 
Parés i Solé S.L., fundada, entre d’altres, per l'actual alcalde del Masnou, senyor Pere 
Parés. 
 
Atès que aquesta acusació per malversació cal afegir-hi una acusació també per falsedat 
documental. 
 
Atès que el passat mes de març de 2012, per unanimitat del Ple, es varen aprovar els 
punts següents: 
 
1r. Requerir a l'Associació Catalana de Municipis un informe exhaustiu sobre els serveis 
contractats a l'empresa Parés i Solé SL, des de la seva constitució i fins a l'actualitat. 
Aquest informe ha de determinar de forma motivada fins a quin punt els preus pagats pels 
serveis obtinguts s'ajusten al cost real dels mateixos, d'acord amb els del mercat, així 
com el detall de les factures i estament i persones integrants que les van autoritzar. 
 
2n. En la mesura que de l'informe anterior es puguin deduir casos de pagament per l'ACM 
a Parés i Solé SL de serveis a preus superiors als del mercat, es requereix a l'Associació 
que reclami als responsables d'aquest sobre cost i a les persones que s'hagin enriquit 
com a conseqüència del mateix el rescabalament dels recursos de l'Associació 
malbaratats per aquest motiu. 
 
3r. Demanar a l'ACM que informi a bastament als seus associats sobre els possibles 
perjudicis ocasionats a l'Associació per la contractació de serveis a l'empresa Parés i 
Solé SL, sobre les persones responsables dels mateixos i sobre les accions empreses 
per rescabalar-se'n en benefici dels interessos dels municipis associats. 
 
4t. Demanar a l’Associació Catalana de Municipis que, amb la màxima urgència, 
encarregui una auditoria externa de tots els serveis que ofereix, amb mitjans propis o a 
través d’encàrrecs a empreses i/o consultories, i també de les seves Fundacions. 
 
5è. Demanar a l’alcaldia del Masnou que, d’acord amb els punts anteriors, posi a 
disposició dels diferents grups municipals del consistori tota la informació i documentació 
que li sigui facilitada per l’ACM. 
 
Atès que fins al dia d’avui, l'Associació Catalana de Municipis no ha lliurat cap mena de 
documentació a aquest Ajuntament, ni ha informat sobre les presumptes irregularitat 
comeses. 
 
Atès que no tenim coneixement que l’Associació Catalana de Municipis hi hagi dut a 
terme actuacions per recuperar els diners que li han estat desviats, ni tenim coneixement 
de que hagi decidit presentar-se com a acusació particular, almenys, fins el dia d’avui. 
 
Atès que l'Ajuntament del Masnou forma part de l'Associació Catalana de Municipis, la 
qual cosa implica que part d'aquests diners espoliats provindrien de les arques del nostre 
consistori. 
 
Es per tot això que hem exposat que el grup municipal del GRUP INDENPENDENT DEL 
MASNOU (GIM) demanem l’adopció per part del plenari municipal dels següents 
 
ACORDS: 
 
1r. Reprovar l'actuació del tot improcedent i condemnable políticament dels senyors Josep 
Maria Matas i Xavier Solà, en tant que gestors de diners públics, provinents alguns de 
l'aportació anual de l'Ajuntament del Masnou a l'Associació Catalana de Municipis.  
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2n. Exigir a l'Associació Catalana de Municipis que reclami els diners desviats i es personi 
com a acusació particular en el procediment penal engegat. 
 
3t, Exigir al Govern del Masnou i, especialment al seu alcalde, l’estricte compliment de 
tots i cadascun dels acords adoptats per unanimitat en el Ple del passat mes de març de 
2012 i, en aquest sentit 
 

a) Reclamar a l’alcalde del Masnou que el termini de temps més breu possible, faciliti 
als grups municipals d’aquest consistori i a la regidora no adscrita, còpia dels 
requeriments efectuats de l’ACM en relació als acords adoptats en el passat mes 
de març de 2012, així com de les respostes obtingudes de la moció. 

 
b) Reclamar a l’alcalde del Masnou que en el termini de temps més breu possible, faciliti 

als grups municipals d’aquest consistori a la regidora no adscrita, còpia de les 
respostes obtingudes de l’ACM i de la documentació que aquesta hagi facilitat a 
l’ajuntament del Masnou, en resposta als requeriments efectuats. 
 

c) Demanar a l’alcalde del Masnou que informi als grups municipals d’aquest consistori i 
a la regidora no adscrita de les modificacions o les informacions que s’hagin pogut 
produir en relació a aquest tema des de la data amb la qual va informar per darrera 
vegada al consistori. 

 
4t, Comunicar aquests acords a l’ACM, i posar el fet en coneixement dels vilatans del 
Masnou mitjançant la revista El Masnou Viu, així com per correu electrònic a les entitats 
del poble. 
 
La Sra. Judit Rolán  
 
Bona nit. Que la política no passa pel seu millor moment quant a la imatge ciutadana es 
és per tots coneguts. L’allunyament de la ciutadania, la sensació que no ens preocupem 
pels problemes reals de la població i, sens dubte, les últimes notícies relacionades amb 
malversació en arranjaments de concursos públics, etcètera, no fan més que menysprear 
la funció política. 
 
Si volem recuperar el prestigi, la transparència i el compliment de la llei i de les 
conseqüències que se’n derivin, són fonamentals i indispensables. Per això, aquesta 
regidora estarà sempre d’acord amb qualsevol acció que cerqui lluitar contra qualsevol 
actuació improcedent o il·legal independentment de qui siguin els imputats. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Gràcies, alcalde. Bé, nosaltres, ja ho vam comentar a la comissió d’ahir, una mica la 
nostra discrepància amb el plantejament original era valorar si el fet d’altres coses que 
estan d’acord a la moció bé, però el que es demanava en concret que ens presentéssim 
com a concessió, no sé si és popular o popular dins en el procés, vaig fer una pregunta 
molt senzilla, vaig dir: això ens costarà diners? I vaig fer una altra pregunta: amb això hi 
guanyarem alguna cosa? I bé, la resposta de Secretaria és que això tenia moltes 
possibilitats de costar-nos diners per no obtenir res, entre altres coses perquè el nostre 
Ajuntament potser és una entitat menor dins del que és l’Associació, potser hi pot haver 
algun ajuntament de més envergadura que tingui més interès a fer alguna acció d’aquest 
tipus, però jo no sé si a nosaltres ens toca fer de policia de tots. Som el que som, i una 
mica venia per aquí la discrepància, un cop incorporada l’esmena que elimina aquesta 
possibilitat d’entrada. Més endavant, si les coses canvien, lògicament, pot canviar la 
nostra postura, però tal com estan les coses avui dia, jo penso que la postura més 
raonable és la que s’ha acceptat. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Sí, molt breument, perquè discutint en aquestes reunions prèvies a la Junta de Portaveus, 
nosaltres creiem que les esmenes que hi han incorporat ICV i CiU han millorat la moció 



61 
 

presentada pel GIM i entenem que per això hem votat a favor de l’esmena presentada per 
CiU de supressió d’aquest punt de l’acusació, perquè entenem que no té sentit, no té un 
cost per a l’Ajuntament i, per tant, no creiem que sigui oportú plantejar-se això. 
 
Sí que creiem oportú des d’altres punts de la part dispositiva exigir i demanar una sèrie 
de qüestions per tal que avanci aquest procés judicial al més aviat possible. 
 
El Sr. Francesc Xavier Serra  
 
Moltes gràcies. Bé, al darrer Ple, el regidor del GIM ja va dir, com si fos una amenaça, 
que portaria a aquest consistori tot de propostes respecte a la corrupció. Llavors, el 
nostre Grup ja va dir que estarem encantats de la vida de debatre aquest tema sabent, a 
més, que és una de les principals, sinó la principal, de les preocupacions de la nostra 
ciutadania, per això també trenca una tradició del GIM. 
 
Hauríem de demanar que, a més, al nostre entendre, de tots els condemnats per 
corrupció representants públics, caldria afegir un nou delicte que fos el delicte contra la 
democràcia. No existeix. Perquè cada cop que un personatge que ocupa un lloc important 
de responsabilitat cau en un cas de corrupció, la ciutadania posa en dubte el sistema i 
volem recordar que no hi ha alternativa a la democràcia, perquè les dictadures, totes 
elles, exercides en nom de qui les exerceixi, suposen una tragèdia humana de llibertats i 
econòmica pels pobles que les pateixen. 
 
Tenim una memòria feble i ens costa recordar els estralls de dictadures de tot estil. El 
feixisme, l’estalinisme o també la nostra pròpia dictadura, i, a més, en totes la corrupció 
era una forma normal i que el tribunal perseguia. 
 
Aquesta primera moció fa referència a l’anomenat cas ACM, cas Parés i Solé, o cas 
Matas i Solà, no sé quin és el nom que cal escollir, i en el qual ha sortit lligat el nom del 
nostre alcalde, com a fundador de l’esmentada Parés i Solé. 
 
Ja vam demanar, i hi tornem a insistir, que és obligació del senyor alcalde informar 
aquest consistori de l’evolució que prenguin les investigacions, tot i que sabem que les 
actuacions judicials ni són ràpides ni sempre són públiques. 
 
La moció presentada pel GIM tenia una sèrie de qüestions que no ens agradaven. A part 
d’elements del text que poden interpretar-se com una possessió global, totes les 
persones que exerceixen l’acció política, acusació per una realitat en la qual milers 
d’aquestes persones no sols no entren ni es veuen immerses en cap cas de corrupció  
sinó que, a més, la seva dedicació política els costa diners, ja sigui directament o per 
pèrdues en la seva carrera professional. També obliga aquest text que la corrupció és 
una guia de dos carrils, no només aquest text, obliga molt, massa sovint, és una via de 
dos carrils, i en cada cas hi ha algú amb interessos econòmics i amb capacitat econòmica 
que corromp i d’aquests es parla molt poc. 
 
No ens agrada, no ens agradava el primer punt d’acord i ha desaparegut, ja que significa 
una ingerència clara en les actuacions judicials i no enteníem per què havíem de donar 
suport a la Fiscalia anticorrupció i no, per exemple, al jutge o la policia que feia les 
investigacions, tenia la diferenciació. 
 
Sí que volem deixar clar que és positiu que el sistema judicial sencer, tot i la seva 
tremenda lentitud, funcioni. Com tampoc no veiem clar que l’Ajuntament del Masnou es 
personi en solitari com a acusació encara que sigui fer-ho si es veu deixadesa per part de 
qui ho ha de fer, que és l’ACM. 
 
D’aquí la nostra esmena que, recordo, en tot cas, que diu exactament que l’alcalde o la 
persona en qui delegui estudiï la possibilitat de personar-se com a acusació popular en el 
procediment penal esmentat. Aquesta esmena, permetria perfectament que no es fes 
l’actuació que estava prevista inicialment en la moció del GIM, sempre que es raonés el 
perquè es feia o no el que es feia. 
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Per tant, la interrupció que ha fet CiU, ha fet un canvi, aquí que no ha canviat..., sí que ha 
canviat la situació que ara el que no es pot fer, en tot cas, és directament personar-se 
com a acusació. 
 
En definitiva, una moció sobre aquest cas més i, que tot i votar-hi majoritàriament a favor, 
no creiem que aporti gaire el que ja s’havia debatut en aquest Ple. 
 
I, per acabar, sí que volíem demanar al senyor alcalde que compleixin els acords citats i 
que mantingui informats els regidors fins i tot per dir que no hi ha novetats, ja que sí que li 
demanaríem que periòdicament ho faci, perquè, d’aquesta manera, aclariria quina és la 
situació en cada moment. 
 
La Sra. Marta Neira  
 
Jo, en primer lloc, felicito el senyor Frans Avilés per la presentació d’aquesta moció, que 
jo crec què és oportuna. Una vegada més, vull criticar l’Equip de Govern perquè presenta 
una esmena que modifica el títol, o sigui, allò que dóna ha sentit a la moció. És que a mi 
em sembla el súmmum, però bé, es vota, i jo l’hauria retirada i l’hauria presentada un 
altre dia i d’una altra manera, però bé. 
 
A veure, i per què felicito el senyor Avilés per la presentació d’aquesta moció? Tot i que, a 
veure, hem parlat molt d’aquest tema, hem presentat mocions en aquest sentit, però, bé, 
crec que hem de seguir insistint en aquest tema, perquè és obvi l’interès que té per al 
Masnou. En tant que el senyor Parés és fundador de l’empresa que va utilitzar el senyor 
Matas com a pantalla per al seu lucre personal, ara sembla que altres empreses també. I 
és necessària, perquè, a veure, si alguna vegada fan allò que aproven en les mocions, 
però curiosament en aquesta moció es torna a demanar que s’informi els regidors de les 
comunicacions de l’ACM, cosa que ja es deia en la moció que van presentar i a la qual fa 
referència aquesta moció en l’exposició de motius, però que no s’ha fet, i us en posaré un 
exemple. Demanaven en aquella moció a l’alcalde, i ara li ho tornem a demanar, que ens 
facilités aquests informes sobre documentació que li pugui facilitar l’ACM. 
 
Doncs bé, resulta que hi ha una resposta de l’ACM a la demanda de l’Ajuntament 
d’informació i documentació respecte de l’empresa Parés i Solé, i què ha fet l’exsecretari 
general? Aquesta resposta —és que a més la tinc aquí, de l’ACM, aquesta resposta és 
del 6 de juliol. Algun dels regidors tenia informació que havia contestat l’ACM? No, 
veritat? Perquè és què passen de tot. Era tan fàcil dir: “Escolta, hem demanat aquesta 
informació a l’ACM i ens han contestat que no pot ser.” 
 
Era tan fàcil que és que no m’explico per què no ho fan. Com me n’he assabentat jo? 
Doncs, mira, quan vaig demanar l’estat d’execució de les mocions, una de les que em 
van contestar era aquesta i em van adjuntar aquesta carta de l’ACM. Home, quina falta 
d’interès per un tema que, francament, senyor alcalde, jo crec que vostè hauria de tenir-hi 
una sensibilitat i una preocupació especial. És que em sembla al·lucinant. 
 
Per tant, el nostre suport a aquesta moció i a d’altres que vagin en aquest sentit i, a veure 
si aquesta vegada, senyor alcalde i Equip de Govern, compleixen els acords que avui 
acabem d’aprovar. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Sí. En tot cas, vull manifestar la nostra voluntat a favor de la moció, com ho demostren 
les esmenes que es van presentar des del primer moment, amb ànim de millorar la 
proposta inicial, no amb cap altre ànim. En tot cas, a vegades també sembla que algun 
partit oblida, o algun grup municipal, les múltiples esmenes que també havien presentat 
quan els convenia. En tot cas, ho repeteixo, les esmenes han estat amb ànim de millorar, 
han estat en dos blocs, un dels quals feia referència en especial a l’exposició de motius 
amb la voluntat de matisar algunes afirmacions que ja hi apareixien, entre d’altres, 
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aquelles que semblava que tots els que ens dedicàvem a la política som aquí amb ànim 
de lucre. 
 
I, pel que feia als acords, principalment proposàvem suprimir el 1r i el 4t acord. Hem estat 
intentant fins a l’últim moment presentar esmenes que permetessin assumir la moció que 
s’ha presentat avui. Fins i tot a nosaltres el dubte ens el generava el tema de l’acusació 
popular, perquè creiem que no té cabuda en aquest contingut, diguem, a part del cost, 
que s’ha dit abans, que aquesta acusació popular podria tenir per a l’Ajuntament, també 
es podria donar la circumstància que fos difícil justificar el perjudici que aquesta nova 
sessió pot haver representat per al nostre municipi en concret i amb aquesta voluntat 
havíem presentat una esmena en què parlàvem d’estudiar la possibilitat de prendre les 
accions legals necessàries en el cas que es demostrés que l’Ajuntament considerés que 
havien estat lesionats els seus interessos. 
 
Malauradament, aquesta esmena no ha pogut ser acceptada i ens hem vist en l’obligació 
de votar proposant la supressió d’aquest 3r acord. 
 
Hi insisteixo, amb la voluntat de millorar la proposta inicial. Crec que les esmenes 
presentades ho fan. Crec que els matisos que s’hi han introduït són correctes i, per tant, 
un cop incorporades les nostres esmenes, el nostre vot a favor. Gràcies. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, lògicament, vull agrair, no només el vot 
favorable dels regidors que sí que ho han fet, sinó també les seves paraules i 
manifestacions de suport, perquè, en certa manera, doncs, simplement, encara hi ha 
esperança i que encara hi ha possibilitats de mirar de perseguir determinades actuacions 
que són més que reprobables i que sembla que encara hi ha un esperit, quasi majoritari 
diria jo, perquè així sigui.  
 
Agraeixo les esmenes presentades per ICV. Nosaltres el que volíem és que, de la 
mateixa manera que la moció de fa pràcticament un any es va aprovar per unanimitat, 
doncs que aquesta tingués un suport, si no unànime, doncs semblant a aquella majoria i, 
per tant, des del primer moment, pel que fa a les esmenes presentades pels dos grups 
que així van fer-ho, crec que ens hi hem mostrat bastant, bastant, bastant cordials o 
bastant generosos a l’hora d’introduir-les. De fet, des d’Iniciativa feien referència a les 
propostes d’acord, i han estat acceptades totes i de CiU, doncs es van acceptar quasi 
totes excepte l’última d’un dels acords. 
 
Hi estaven sempre generosos perquè si només llegim el títol de la moció que és demanar 
que l’Ajuntament del Masnou es personi com a acusació popular, és a dir, el que es 
pretenia és una acció directa, contundent, liderada per aquest Ajuntament, és a dir que 
aquest és el nostre primer objectiu, del GIM, i acabem, doncs, acceptant una esmena 
d’ICV que treu aquesta possibilitat de lideratge o de ser part directa en el procediment 
penal, i diem, bé, doncs derivem aquesta responsabilitat a l’Associació Catalana de 
Municipis, que sembla que fins al dia d’avui no sigui part interessada, tot i haver estat 
l’entitat perjudicada, no sembla que tingui gaire interès a reclamar-ho. Demanem a 
l’Associació Catalana de Municipis que es personi com a acusació popular i, només en el 
cas que aquesta associació declinés aquesta invitació o aquesta possibilitat legal de fer-
ho, doncs, que el nostre alcalde o la persona en qui delegui estudiï aquesta possibilitat. 
 
Si aquesta esmena que a nosaltres ja ens ha costat acceptar, en el sentit que partíem de 
la iniciativa penal, la iniciativa jurídica que volia que tingués aquest consistori. Si per 
nosaltres ha estat complicat d’acceptar-la i l’hem acceptada, és perquè pensàvem que la 
unanimitat o una àmplia majoria del consistori la rebria, perquè, en definitiva, amb la 
moció que finalment s’ha presentat i que, si no hagués estat per les esmenes, s’hauria 
aprovat, jo crec que deixava exactament igual o complia les expectatives que havia posat 
sobre la taula CiU amb la seva esmena. 
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Per tant, si amb aquestes noves incorporacions que ha fet aquest Grup Municipal, tant 
CiU com ERC com el PP han decidit votar-hi a favor, però incloent-hi la seva esmena, 
que llavors anul·la, lògicament, el contingut essencial de la moció, hem de pensar que per 
molt que ens diguin que efectivament tenen una mateixa direcció, una mateixa voluntat 
de lluitar contra la corrupció o de perseguir-la, en qualsevol cas, tenint en compte que 
aquest no és qualsevol cas, lògicament, no demanarem nosaltres com a acusació popular 
no centrar-nos en tots els casos de corrupció que hi ha. Aquest és un cas especial, 
perquè té un origen que, durant un temps determinat, amb les explicacions del nostre 
alcalde, hi havia o no hi havia implicacions que s’havien d’aclarir, enteníem que portant 
aquesta iniciativa penal o iniciativa jurídica podríem esbrinar tots els fets, és a dir, de fet, 
ja que la querella presentada, segons els mitjans de comunicació, va adreçada cap a uns 
determinats diputats. Nosaltres hauríem de veure si, efectivament, tots els imputats, totes 
les persones que ja té imputades ho estan en aquest moment inicial o es podrien ampliar. 
jo crec que, podrien haver fet una molt bona feina. Per tant, entenc que si aquests tres 
grups no hi han votat a favor deu ser per altres motius. 
 
En el tema dels diners, ho dubto. Bé, no sé si és una excusa, això no sabem que ens 
costarà diners? Home, el company del PP ha dit: “No, escolta, farem una consulta, jo faria 
una consulta del parc de Vallmora...” Això costarà diners, o sigui, això també li costarà 
diners, la majoria d’actuacions que en aquest Ple es proposen costen uns diners, una 
altra cosa és que vostè decideixi destinar-los a una altra qüestió o a qualsevol altra, això 
és un criteri polític, però diners li costaran la majoria de les actuacions que fem aquí. Això 
s’ha de tenir present, perquè, lamentablement, serveis que avui la majoria de la gent 
presta no són gratuïts. Per tant, és un tema de criteri. 
 
Entenc que, com a criteri, doncs, per exemple, al PP no li interessi ser gaire, ara mateix, 
seguidor de delictes o de corrupció, perquè el que té a casa, el pati que té a casa tampoc 
no és gaire encoratjador i és molt millor guardar-se a casa, estar una mica bait i, quan 
passin les pluges, no sé què, això ja ho entenc, però que no ens diguin que no, perquè 
nosaltres havíem pensat tants diners. Bé, crec que són excuses de mal pagador. 
 
De la mateixa manera, doncs, el que ha dit d’ERC i CiU per nosaltres no són convincents. 
Com que no són convincents i com que afortunadament la possessió popular no només la 
pot mirar d’exercir aquest consistori, que és el que l’havia generat, sinó qualsevol altra 
persona, física o jurídica, el que sí que avancem és que el nostre Grup, com a grup 
municipal independent, intentarà personar-s’hi com a acusació popular, com ho hauria fet 
l’Ajuntament, doncs intentarà fer-ho. Per tant, els demano que la pregunta referent a la 
informació que us he demanat en els precs i preguntes que era en relació amb el temps 
que ha estat membre de l’Associació Catalana de Municipis, les quotes pagades, no 
pagades, que es deuen, que no es deuen... Agrairia que aquesta informació se’ns facilités 
o se’m facilités de la manera més àgil possible i no esperar terminis establerts pel ROM 
que indicarien que, com que ha estat una pregunta oral, doncs, tindrien temps de 
respondre fins al proper Ple. De totes maneres, jo presentaré per escrit aquesta mateixa 
pregunta o aquesta sol·licitud d’informació demà mateix pel Registre d’entrada, però els 
agrairia que mostressin una bona fe perquè aquest regidor pugui exercir el que ha 
considerat que són els seus drets, que se’m faciliti aquesta informació perquè entenc que, 
per justificar aquest interès a l’hora de personar-me popular, doncs segurament em farà 
falta i, per tant, agrairia que, si són certes aquestes paraules que estan d’acord que això 
és un fet exagerat i que s’ha de vigilar i que s’ha de perseguir i que no es pot permetre i 
que estan en la línia més o menys mostrada per aquest Grup Municipal o per altres 
companys que m’han precedit, i sembla que estan a la mateixa línia, si és així, ens 
agradaria que, de bona voluntat i de bona fe, ens facilitessin la documentació, perquè 
probablement la necessitaria, en breu. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Per al·lusions. A mi també m’agradaria alguna cosa.  
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El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Gràcies. Bé, la nostra postura, com hem defensat abans, ha estat estrictament pràctica, si 
bé som partidaris de fer una consulta de Vallmora i gastar espero que el mínim de diners 
possible és perquè penso que és un tema que ens durarà molts anys, tindrà una gran 
envergadura i serà un projecte per a tots i, llavors, això justifica que nosaltres adoptem 
una postura d’aquest tipus. 
 
El fet que al seu moment, com vaig comentar ahir i he comentat avui, pensi que 
presentant-se com a ajuntament, com a acusació particular, ens pot costar uns diners per 
no aconseguir res és el motiu que ens ha posat per defensar aquesta postura. 
 
El fet que en el PP avui hi hagi hagut algun cas de corrupció als mitjans de comunicació 
—el tema Bárcenas, etcètera—, que el PP ha denunciat, és precisament perquè el PP 
busca la transparència màxima i res té per ocultar. Precisament és un tema en què com 
més aviat avanci la justícia millor serà per a tots, tant per al PP com per a la resta del 
país, i si algú ha de caure, que caigui, no passa absolutament res, els dolents al hoyo. 
Per això em vinc a referir que no ens ho... —al hoyo político, eh—, per això dic que, en 
qualsevol cas que hi hagi aquí o que hàgim pogut tenir nosaltres o que hi hagi, no serà 
condicionant per a cap actuació. Actuarem com pensem que hem d’actuar. Potser a algú 
no li agrada el nostre criteri i a algú altre sí, però el defensarem honestament, que és el 
que hem fet. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Molt bé. Jo el que sí que volia fer era una sèrie de comentaris. Jo em ratifico en tot allò 
que vaig dir al Ple el dia, recordo, em sembla, que va ser el 16 de febrer de l’any passat, 
en la declaració particular, i també sempre he manifestat que voldria, li anava a dir el 
mateix, ser molt escrupolós en les meves pròpies afirmacions, per no distorsionar en 
aquell moment la investigació de la Fiscalia, i col·laborar molt especialment per esclarir 
els fets i molt especialment també per esclarir també tot allò que afecta la meva persona. 
 
De totes les informacions de les quals hem tingut coneixement, tant a nivell personal com 
a nivell municipal, se n’ha informat com a ajuntament, responent una mica a la senyora 
Neira. En efecte, ens hem adreçat a l’Associació Catalana de Municipis per complir la 
moció aprovada per unanimitat, i també per saber quines actuacions i valoracions 
s’estaven duent a terme. La resposta va ser en el sentit de fer palesa la voluntat de no 
interferir ni distorsionar la investigació oberta per la Fiscalia i tornava l’ACM a manifestar  
la voluntat de col·laboració, així com ens consta que ha estat al llarg d’aquest darrer any, i 
de facilitar tota mena de documentació que els ha estat requerida. 
 
Aquest escrit de l’ACM del qual d’algun de vostès de manera individual té còpia no ha 
suposat cap informació rellevant en relació amb de tot el procés i potser l’error en relació 
amb el que ha dit la senyora Neira ha estat no posar-lo immediatament a disposició dels 
grups municipals.  
 
Tinc també coneixement que l’associació segueix l’evolució del procés judicial dels antics 
càrrecs de l’entitat, tant en investigació preliminar com ara, quan la Fiscalia ha presentat 
la querella, la qual ha estat admesa a tràmit, i té coneixement d’aquestes informacions 
per les informacions que van apareixent als mitjans de comunicació. Ara per ara, la 
setmana passada no s’havia notificat ni presentat cap d’aquests temes. No em consta, no 
em consta en termes oficials, i aquí m’haig d’expressar en termes oficials, quines són les 
accions que s’han dut a terme per esbrinar i aclarir la naturalesa dels fets, però jo, 
personalment, tinc el convenciment personal que aquests fets, aquestes accions 
estables, es portaven endavant. 
 
Jo, des del meu punt de vista personal i com a alcalde, no podia entendre que no 
s’hagués produït cap acció ni reclamació per part de l’ACM per a la restitució —per dir 
això no em baso en cap comunicat oficial. 
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Avui mateix hem sabut també pels mateixos mitjans de comunicació que el senyor jutge 
ha imputat, efectivament, a cinc persones entre les quals dos dels exresponsables de 
l’Associació Catalana de Municipis, el Sr. Matas, sembla ser que ara, per fi, comença a 
haver-hi la delimitació de quines seran aquestes presumptes responsabilitats i, per tant, 
sembla que ara hi ha sobre la taula del senyor jutge una querella per determinar quins 
són els fets punibles o els fets penals. 
 
Per tant, jo el que manifesto és que ara que hi ha un procés en marxa i conclosa la 
investigació de la Fiscalia, ens tornarem a adreçar a l’Associació Catalana de Municipis 
perquè ens expliqui quina és la seva valoració dels fets, els processos i les reclamacions 
que s’han efectuat.  
 
En tot aquest procés, que fins ara, fins a aquest moment, ha durat un any, jo els he de 
manifestar que jo no he estat ni acusat ni citat a declarar tan sols. Sempre he dit que 
mentre va durar la meva vinculació a la societat Parés i Solé, i fins on jo tinc coneixement, 
no he comès cap irregularitat i espero que així finalment quedi aclarit per esvair qualsevol 
mena de dubte envers la meva persona. 
 
Jo demano de nou que sigui respectada aquesta acció judicial que està en marxa per a 
l’esclariment i la delimitació de responsabilitats i si aquestes s’acaben demostrant que 
s’actuï, això sí, amb tota la contundència i conseqüències, i també demano que no 
s’intentin fer judicis paral·lels ni especulacions. Per tant, aquesta és una mica la 
declaració que vull fer. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Passem, si els sembla bé a tots plegats, que crec que sí, intentarem agrupar les tres 
mocions que vénen, el punt 17, 18 i 19. Faríem, si li sembla bé al ponent, lectura, votació, 
lectura, votació, lectura, votació, i, després, per aquestes tres mocions faríem una 
explicació de vot conjunta, d’acord? 
 
17) Moció presentada pel Grup Municipal del GIM per  demanar la dimissió d’un 

regidor de l’Ajuntament de Sabadell i diputat provi ncial dels seus càrrecs 
públics en estar imputat en casos de corrupció 
 

Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no 
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 

 
El senyor Francisco Avilés i Salazar llegeix la moció següent: 
 
“Atès que la corrupció política s'està convertint dia sí i dia també en notícia en qualsevol 
dels àmbits de la política espanyola en general, i en moltes ocasions de la catalana en 
particular. 
 
Atès que en una situació de crisi econòmica que lastra el benestar de les famílies i 
dificulta la cohesió social, que aquelles persones en les qui la societat diposita la 
confiança per resoldre problemes greus com el que ens assola es dediquin a aprofitar-se 
d'aquesta confiança en benefici d'ells mateixos o dels partits polítics que els emparen, és 
quelcom insuportable. 
 
Atès que és un costum cada vegada més evident que la majoria de polítics imputats en 
casos de corrupció no prenen com a primera mesura dimitir de tots els seus càrrecs 
relacionats amb l’exercici de la política, permetent amb aquesta actitud l’opinió 
generalitzada de què “els polítics no tenen dignitat i només s’aferren a la cadira per tal de 
seguir cobrant”. 
 
Atès que no s’ha de confondre responsabilitat penal amb responsabilitat política. És a dir, 
que un responsable polític realitzi actes moralment reprovables ja de per sí posa en 
qüestió la seva dignitat per a erigir-se com a representant de la ciutadania. Que aquests 
mateixos actes siguin, a l’hora, delicte, és només un element més que ha de ser afegit al 
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reprovablement moral invalidant per a la funció pública. Per tant, en política no serveix el 
principi que regeix el procediment penal consistent en el dret fonamental a la presumpció 
d’innocència, i els polítics, si son imputats per actuacions irregulars en l’exercici dels seus 
càrrecs, han de dimitir de forma automàtica. 
 
Al Sr. Bustos se li imputen, entre d’altres delictes, liderar una trama de pagament de 
comissions a canvi d’adjudicacions d’obra pública, prevaricació, suborn, falsedat 
documental, negociacions prohibides a funcionaris o malversació de fons públics. Totes 
aquestes imputacions fan insostenible la postura presa per Sr. Bustos, de mantenir-se 
com a regidor a l’Ajuntament de Sabadell i així conservar l’acte de diputat provincial, amb 
una clara intenció de mantenir els seus ingressos que li reporten aquest càrrecs públics.  
 
Atès que la nostra formació sempre s’ha caracteritzat per la defensa de l’exercici digne de 
la política, amb retribucions racionals i ajustades a les necessitats d’avui dia, lluny dels 
grans sous que es paguen arreu, fins i tot per duplicat, i que han fomentat la necessitat 
econòmica dels qui ho perceben i en moltes ocasions la necessitat de fer un ús il·legal del 
càrrec per tal d’obtenir benefici econòmic que garanteixi l’elevat nivell de vida que han 
adoptat. 
 
Atès que la política no ha de ser un mitjà de vida, sinó una manera de fomentar la 
participació de la ciutadania en els afers públics, amb aportacions que millorin el 
desenvolupament i la cohesió socials, amb una remuneració adaptada a les necessitats 
d’avui dia i amb el principi bàsic que la política no pot ser mai una manera d’enriquir-se 
sinó una aportació personal basada en l’esforç i la honestedat personals. 
 
Atès que els treballadors públics, d’acord amb el procediment disciplinari, poden ser 
suspesos cautelarment dels seus llocs de treball en el supòsit d’infracció al règim 
disciplinari, inclòs el supòsit de comissió d’un delicte dolós. 
 
Es per tot això que hem exposat que el grup municipal del GRUP INDENPENDENT DEL 
MASNOU (GIM) demanem l’adopció per part del plenari municipal dels següents 
 
ACORDS: 
 
1r, Demanar al Sr. Manuel Bustos Garrido, regidor de l’Ajuntament de Sabadell i Diputat 
Provincial que, per higiene democràtica, dimiteixi ja de tots els seus càrrecs públics.  
 
2n, Comunicar el present acord al Sr. Bustos, enviant-li còpia de la moció tant a 
l’Ajuntament de Sabadell com a la Diputació de Barcelona. 
 
3r, Posar el fet en coneixement dels vilatans del Masnou mitjançant la revista El Masnou 
Viu, així com per correu electrònic a les entitats del poble.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 5 vots a favor (ICV-EUiA, GIM i 
la regidora no adscrit) i 16 vots en contra (CiU, ERC-AM, PSC-PM i PP). La moció queda 
rebutjada. 
 
18) Moció presentada pel Grup Municipal del GIM per  demanar la dimissió d’un 

diputat al Parlament de Catalunya de tots els seus càrrecs públics en estar 
imputat en casos de corrupció 

 
Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no 
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
El senyor Francisco Avilés i Salazar llegeix la moció següent: 
 
“Atès que la corrupció política s'està convertint dia sí i dia també en notícia en qualsevol 
dels àmbits de la política espanyola en general, i en moltes ocasions de la catalana en 
particular. 
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Atès que en una situació de crisi econòmica que lastra el benestar de les famílies i 
dificulta la cohesió social, que aquelles persones en les qui la societat diposita la 
confiança per resoldre problemes greus com el que ens assola es dediquin a aprofitar-se 
d'aquesta confiança en benefici d'ells mateixos o dels partits polítics que els emparen, és 
quelcom insuportable. 
 
Atès que és un costum cada vegada més evident que la majoria de polítics imputats en 
casos de corrupció no prenen com a primera mesura dimitir de tots els seus càrrecs 
relacionats amb l’exercici de la política, permetent amb aquesta actitud l’opinió 
generalitzada de què “els polítics no tenen dignitat i només s’aferren a la cadira per tal de 
seguir cobrant”. 
 
Atès que no s’ha de confondre responsabilitat penal amb responsabilitat política. És a dir, 
que un responsable polític realitzi actes moralment reprovables ja de per sí posa en 
qüestió la seva dignitat per a erigir-se com a representant de la ciutadania. Que aquests 
mateixos actes siguin, a l’hora, delicte, és només un element més que ha de ser afegit al 
reprovablement  moral invalidant per a la funció pública. Per tant, en política no serveix el 
principi que regeix el procediment penal consistent en el dret fonamental a la presumpció 
d’innocència, i els polítics, si son imputats per actuacions irregulars en l’exercici dels seus 
càrrecs, han de dimitir de forma automàtica. 
 
Al Sr. Crespo se li imputen, entre d’altres delictes, prevaricació, suborn, negociacions 
prohibides a funcionaris o malversació de fons públics. Totes aquestes imputacions fan 
insostenible la postura presa pel Sr. Crespo, de mantenir-se com a Diputat al Parlament 
de Catalunya, amb una clara intenció de mantenir els seus ingressos que li reporten 
aquest càrrecs públics. És important afegir que el Sr. Crespo es Vicepresident de la 
Comissió d'Empresa i Ocupació (CEO) des de el passat 29 de gener de 2013 quan la 
Fiscalia ja havia demanat la seva imputació. Per aquest càrrec, el Sr. Crespo afegeix 
3.500€ bruts cada mes a la seva nòmina de diputat. La ciutadania no entenc com el 
Parlament de Catalunya aprova el nomenament como a vicepresident d’una persona que 
està sent investigada per delictes greus, motiu pel qual s’ha de demanar una rectificació 
pública. 
 
Atès que la nostra formació sempre s’ha caracteritzat per la defensa de l’exercici digne de 
la política, amb retribucions racionals i ajustades a les necessitats d’avui dia, lluny dels 
grans sous que es paguen arreu, fins i tot per duplicat, i que han fomentat la necessitat 
econòmica dels qui ho perceben i en moltes ocasions la necessitat de fer un ús il·legal del 
càrrec per tal d’obtenir benefici econòmic que garanteixi l’elevat nivell de vida que han 
adoptat. 
 
Atès que la política no ha de ser un mitjà de vida, sinó una manera de fomentar la 
participació de la ciutadania en els afers públics, amb aportacions que millorin el 
desenvolupament i la cohesió socials, amb una remuneració adaptada a les necessitats 
d’avui dia i amb el principi bàsic que la política no pot ser mai una manera d’enriquir-se 
sinó una aportació personal basada en l’esforç i la honestedat personals. 
 
Atès que els treballadors públics, d’acord amb el procediment disciplinari, poden ser 
suspesos cautelarment dels seus llocs de treball en el supòsit d’infracció al règim 
disciplinari, inclòs el supòsit de comissió d’un delicte dolós. 
 
Es per tot això que hem exposat que el grup municipal del GRUP INDENPENDENT DEL 
MASNOU (GIM) demanem l’adopció per part del plenari municipal dels següents 
 
ACORDS: 
 
1r, Demanar al Sr. Xavier Crespo, Diputat del Parlament de Catalunya, que per higiene 
democràtica, dimiteixi ja de tots els seus càrrecs públics.  
 
2n, Comunicar el present acord al Sr. Crespo, enviant-li còpia de la moció al Parlament de 
Catalunya, i a la Mesa del Parlament de Catalunya. 
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3r, Posar el fet en coneixement dels vilatans del Masnou mitjançant la revista El Masnou 
Viu, així com per correu electrònic a les entitats del poble.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 5 vots a favor (ICV-EUiA, GIM i 
la regidora no adscrit) i 16 vots en contra (CiU, ERC-AM, PSC-PM i PP). La moció queda 
rebutjada. 
                   
19) Moció presentada pel Grup Municipal del GIM per  demanar que dimiteixin dels 

seus càrrecs públics els polítics imputats en casos  de corrupció 
 

Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no 
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
El senyor Francisco Avilés i Salazar llegeix la moció següent: 
 
“Atès que la corrupció política s'està convertint dia sí i dia també en notícia en qualsevol 
dels àmbits de la política espanyola en general, i en moltes ocasions de la catalana en 
particular. 
 
Atès que en una situació de crisi econòmica que lastra el benestar de les famílies i 
dificulta la cohesió social, que aquelles persones en les qui la societat diposita la 
confiança per resoldre problemes greus com el que ens assola es dediquin a aprofitar-se 
d'aquesta confiança en benefici d'ells mateixos o dels partits polítics que els emparen, és 
quelcom insoportable. 
 
Atès que és un costum cada vegada més evident que la majoria de polítics imputats en 
casos de corrupció no prenen com a primera mesura dimitir de tots els seus càrrecs 
relacionats amb l’exercici de la política, permetent amb aquesta actitud l’opinió 
generalitzada de què “els polítics no tenen dignitat i només s’aferren a la cadira per tal de 
seguir cobrant”. 
 
Atès que la nostra formació sempre s’ha caracteritzat per la defensa de l’exercici digne de 
la política, amb retribucions racionals i ajustades a les necessitats d’avui dia, lluny dels 
grans sous que es paguen arreu, fins i tot per duplicat, i que han fomentat la necessitat 
econòmica dels qui ho perceben i en moltes ocasions la necessitat de fer un ús il·legal del 
càrrec per tal d’obtenir benefici econòmic que garanteixi l’elevat nivell de vida que han 
adoptat. 
 
Atès que la política no ha de ser un mitjà de vida, sinó una manera de fomentar la 
participació de la ciutadania en els afers públics, amb aportacions que millorin el 
desenvolupament i la cohesió socials, amb una remuneració adaptada a les necessitats 
d’avui dia i amb el principi bàsic que la política no pot ser mai una manera d’enriquir-se 
sinó una aportació personal basada en l’esforç i la honestedat personals. 
 
Atès que els treballadors públics, d’acord amb el procediment disciplinari, poden ser 
suspesos cautelarment dels seus llocs de treball en el supòsit d’infracció al règim 
disciplinari, inclòs el supòsit de comissió d’un delicte dolós. 
 
Es per tot això que hem exposat que el grup municipal del GRUP INDENPENDENT DEL 
MASNOU (GIM) demanem l’adopció per part del plenari municipal dels següents 
 
ACORDS: 
 
1r, Instar a la classe política a dimitir de tots els seus càrrecs polítics una vegada siguin 
imputats en afers de corrupció política, mitjançant el compromís legal en el moment del 
jurament del seu càrrec.  
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2n, Demanar que es legisli al respecte d’aquesta petició, en el sentit de què es pugui 
suspendre cautelarment de les seves funcions públiques a aquells càrrecs públics 
imputats en delictes de corrupció. 
 
3r, Posar el fet en coneixement dels vilatans del Masnou mitjançant la revista El Masnou 
Viu, així com per correu electrònic a les entitats del poble, i comunicar els presents 
acords a la Mesa del Congreso de los Diputados i del Parlament de Catalunya.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 9 vots a favor (PSC-PM, ICV-
EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 12 vots en contra (CiU, ERC-AM i PP). La moció 
queda rebutjada. 

 
El Sr. Pere Parés  
 
Molt bé. Ara anem a fer l’explicació de vot d’aquest grup de tres mocions. 
 
La Sra. Judit Rolán  
 
Bona nit. Gràcies, senyor alcalde. La corrupció política s’està convertint en el pa nostre 
de cada dia i sembla que, impassibles, no podem o no volem fer res, o potser és que ens 
hem acostumat a casos com els que expliquen les mocions presentades, com els 
múltiples casos de malversacions o el de les ITV. Hem d’aturar la roda per dignitat, com 
diu la moció, en defensa de l’exercici digne de la política, tots hauríem d’estar d’acord 
amb el text. 
 
La dimissió, que no la delegació, hauria de ser l’única opció arribat el moment de la 
imputació d’un càrrec polític en algun dels casos de corrupció i, ho repeteixo, hauria de 
ser per dignitat, i no només de l’imputat. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, jo trobo que faltaven unes 40 o 50 mocions més, canviant 
els noms i canviant els fets, no? O sigui que potser quedava una mica curt. De fet, no sé 
si és la nostra tasca fer de policies de Catalunya, d’Espanya o de tot arreu. Jo penso que 
no és la nostra feina com a municipi i no penso entrar en aquest joc de fer de policies de 
tots. 
 
Una cosa no treu l’altra. Que estiguem a favor, o sigui en contra evidentment de la 
corrupció i de totes les formes que siguin males pràctiques de fer política amb els 
ciutadans. Això, una cosa no treu l’altra. 
 
L’altra és que ens agradaria potser dedicar el gruix del nostre temps municipal a temes 
que competeixen al municipi. Podem parlar del parc de Vallmora, podem parlar del 
passeig Marítim, podem parlar dels carrers que estan fets malbé, podem parlar de 
l’estructura municipal, podem parlar de moltes altres coses que jo penso que serien les 
idònies i que ens haurien d’ocupar en els nostres plens. 
 
Crec que, per això ens han triat els nostres ciutadans i no per fer segons quines coses. 
Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Molt breument. Per coherència, hem votat igual en les tres mocions, però creiem que, tal 
com estan plantejades, no ens han dit que podríem estar discutint mocions sobre 
diferents casos de corrupció, presumpta corrupció política, en aquest Ajuntament, i no es 
tracta de ser una referència en els assumptes de corrupció i creiem que no val, no és 
oportú anar tractant casos puntuals, perquè podríem, com s’ha dit abans, tractar molts 
casos similars que es poden donar. 
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El Sr. Francesc Xavier Serra  
 
Aquestes tres mocions tenen paràgrafs sencers iguals i tracten el mateix tema, i per això 
havíem demanat al ponent que es refonguessin en una de sola contra la corrupció i que, 
en tot cas, en aquesta s’especifiquessin aquests casos més notoris. 
 
Perquè, és clar, l’actualitat es sabuda i ja avui ens ha sorprès amb una imputació notòria, 
i què hi farem? Una nova moció? Això no té sentit i podria convertir-se en un veritable 
despropòsit. Sí que té tot el sentit del món, en canvi, aquesta darrera moció sobre la 
demanda de dimissió dels polítics implicats en els casos de corrupció. 
 
A nosaltres no ens agraden els espectacles vergonyosos com el de tenir un Parlament de 
Catalunya en una situació tan crucial per al nostre futur col·lectiu i nacional com l’actual 
amb quatre diputats imputats en diversos casos, o que la seu del partit del Govern estigui 
embargada preventivament per un altre cas. Per això n’hem demanat la dimissió, no per 
jutjar-ne la culpabilitat, això ja ho faran els jutges, sinó per raons d’ètica política. 
 
No compartim pràcticament cap, en tot cas quasi cap, dels paràgrafs de l’exposició de 
motius de les mocions. Es tracta de generalitzacions inadmissibles i en un cert ús 
antipolític, impropi d’un partit com és el GIM i, quan no són generalitats, directament 
falsedats. Dic, per exemple, que arreu es paguen grans sous i que aquests són els que 
faciliten la corrupció per tal de garantir-se un determinat nivell de vida aconseguit 
d’aquesta manera és no entendre absolutament res dels mecanismes de la corrupció i a 
més és una falsedat per al poble. Hi ha regidors i regidores que després de dedicar uns 
anys de la seva vida a l’actuació política no poden tornar al seu lloc de treball, perquè no 
són ni empresaris ni professionals ni funcionaris, funcionaris liberals volia dir, i si, a més, 
és té més de 55 anys, ara els tocarà un màxim de 400 euros al mes, si els toquen, i 
jubilar-se a saber quan i com. També hi ha diputats, per cert de la nostra coalició, que 
una vegada acabat el mandat tornen a repartir cartes pels carrers del seu poble o d’altres 
que renuncien a prevendes com ara agafar primera classe com a diputat del Parlament 
Europeu. 
 
I, d’altra banda, amb tota aquesta sèrie d’insinuacions, què es pretén? Que només els 
empresaris, els funcionaris o alguns funcionaris liberals puguin tenir dedicació política? I 
els que no ho som, què hem de fer? Renunciar a les idees, renunciar a representar la 
nostra ciutadania? És fer massa demagògia en aquests temes i això no és admissible. 
 
Cal dir que la moció només té un tuf en aquest sentit i que no diu exactament això que 
estem nosaltres explicant. Però per aquesta via acabaríem amb uns ajuntaments que no 
representarien ningú, una mena de vedats privats d’homes de bé, és a dir, amb possibles, 
com es deia abans, com es feia al segle XIX, és la política aquesta en què tenien dret a 
estar presents en un consistori com aquest la gent que tenia diners. I eren els únics que 
podien votar, doncs. 
 
Ja tenim més del 25%, per exemple, de funcionaris al Parlament de Catalunya i un 87% 
del diputats i diputades amb formació universitària, però estem d’acord radicalment que 
els polítics imputats en casos de corrupció dimiteixin. És cert, la justícia és molt lenta i 
tenim algun imputat que està anys esperant que es jutgi el seu cas i que, després de 
molts anys de sortir a la llum pública apareix com el culpable. És possible que surti com a  
innocent, però havent perdut un temps preciós i sense cap garantia de restitució dels 
seus càrrecs i del seu honor. Això és cert. Però també és cert que la ciutadania veu amb 
estupefacció que polítics de les mateixes formacions polítiques que proclamen la bona 
nova de les retallades com l’única solució als problemes econòmics que patim estiguin 
implicats en escàndols de corrupció i de desviació d’apropiació dels diners de tots i, en un 
país en què els majors de 55 anys, com jo mateix, no tenen dret al subsidi d’atur i resten 
condemnats a una jubilació de misèria, en un país en què els nostres joves han de 
marxar a Londres a servir cafès com a sortida laboral després d’anys d’educació, en un 
país en què cada dia les bases populars són més pobres i els rics són més rics, en un 
país així, els problemes de la injustícia són menors que els de l’ètica personal i política. 
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A més, per a més inri, en alguns casos de condemna, com el cas Pallerols, que afecta la 
dinamització d’Unió, no s’han pres gaires mesures. O en d’altres, en què hi ha hagut 
sobreseïment per haver transcorregut el temps legal, no fan més que empitjorar la 
situació i alimentar un corrent de descontentament i desaprovació cap a la funció política 
en general, corrent i desaprovació que, a més d’injusta, pot ser interessant en una 
situació de crisi econòmica social com la que vivim. 
 
El GIM, però, ha presentat dos noms i una moció genèrica, i davant d’això no podíem 
més que votar favorablement totes aquestes propostes, encara que torno a afirmar que 
es podria haver fet en una sola moció i, ho fem, hi hem votat a favor per considerar 
aquests casos com a paradigmàtics, com a exemples notoris d’una situació i no per cap 
motiu específic que difereixi l’actitud de les dues persones que s’esmenten de la d’altres 
que tampoc no han dimitit. 
 
Per cert, en el primer punt de l’acord es demanava, de l’última moció, instar la classe 
política. Aquest és un tema periodístic que no té cap fonament ni històric ni social ni 
econòmic, ja que, exercint de polítics, per sort, ens trobem persones amb fortunes 
considerables i persones que tenen un sou normal o fins i tot baix, o cap sou. No hi ha 
cap relació d’estatus socials similars entre els uns i els altres i, per tant, el terme no té 
sentit. Què tenen a veure els casos que hem esmentat abans amb els altres que fan un 
ús abusiu del seu càrrec? Res de res. Caldria posar simplement que els càrrecs electes 
dimiteixin de tots els càrrecs polítics que detectin, etcètera, etcètera, el mateix que diu la 
moció, però canviat classe política per classes electes, que és una definició més clara. 
 
En tot cas, sí que volia felicitar i agrair al GIM que presenti mocions parlant de la 
corrupció i que sàpiga que nosaltres, amb matisacions, i tot i que a vegades no 
compartim tots els temes, hi estarem sempre a favor. 
 
La Sra. Marta Neira  
 
Bé, efectivament, aquí s’han presentat tres mocions sobre corrupció que al nostre 
entendre eren diferents, en el sentit que una té un plantejament genèric i les altres eren 
molt concretes i demanaven la dimissió, en aquest cas, d’un regidor i un diputat. 
 
Francament, nosaltres hem votat en contra d’aquestes dues perquè no ens sembla que 
sigui funció d’aquest Ajuntament demanar la dimissió de càrrecs electes imputats o 
d’altres persones. 
 
Això d’una banda. Francament, sense criticar el senyor Avilés, però em sembla una mica 
de mal gust, la veritat. Però és que, a més a més, a mi una cosa que em va cridar molt 
l’atenció, no sé per què aquests dos, tenint en compte que no n’hi ha quaranta o 
cinquanta, no, sinó que en aquests moments hi ha més de tres-cents imputats a tot el 
territori, a tot l’Estat espanyol. Es referia a Catalunya? Quaranta o cinquanta potser a 
Catalunya? Bé, és igual. 
 
Jo no sé si s’han presentat tres-centes mocions en aquest sentit, cada una amb el seu 
nom i el cognom. Jo espero que no, perquè, a més, entenc que una de genèrica ja, bé, ja 
recull tot això, no? Em preocupa una mica que hagi trencat la seva màxima de no 
presentar mocions que no tinguin a veure amb el nostre municipi, cosa que jo 
comparteixo amb vostè i jo crec que és una demanda que està bé que la fem efectiva. 
 
Quant a la nostra postura pel que fa al plantejament general contra la corrupció de la 
seva moció, nosaltres hi hem votat a favor perquè, bé, a veure, és un tema complicat, és 
cert, i en aquest moment hi ha un debat obert sobre si els càrrecs públics imputats han de 
cessar o no, o si han d’esperar que tingui lloc el judici. Jo crec que, certament, si ho 
mirem des del prisma de la presumpció d’innocència, no caldria cessar ningú fins que no 
hi hagi una sentència, però jo crec que no és aquest el cas d’imputats en casos de 
corrupció política. Jo penso que hem de donar exemple i hem de fer un pas més enllà. 
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Jo crec que els que estem en política sabem que no n’hi ha prou de ser honest, sinó que 
també cal semblar-ho i resulta que quan un polític és imputat deixa de semblar-ho de 
cara a l’opinió publica, i això és un fet, i és així, i, per tant, doncs mira, jo crec que hem de 
plegar immediatament de totes les responsabilitats polítiques i, si més endavant es 
demostra la innocència, doncs mala sort, és una putada, però és així. Jo penso que 
aquest risc hem d’acceptar-lo amb naturalitat. Home, pot ser una solució, ja ho us dic, 
aquest és un tema que està en debat, si realment un imputat polític en casos de corrupció 
política ha de plegar dels seus càrrecs o no, i jo crec que en tots els partits hi ha diferents 
opinions, dintre de cada partit. 
 
Una altra opció o possibilitat seria que en els casos d’imputats en corrupció política hi 
hagués alguna forma de legislar perquè cessin dels seus càrrecs mentre, és clar, mentre 
hi ha el procés. En tot cas, d’aquesta manera, si després de ser imputat hi ha un 
procediment, hi ha un judici, i es demostra que aquest polític o aquesta política és 
innocent, doncs, home, el que sí que haurien de fer és un gran esforç perquè recuperi o 
torni els seus càrrecs polítics i, sobretot, per recuperar la seva honorabilitat, que això es 
perd amb molta facilitat. 
 
Jo crec que aquest seria, potser, ja ho dic... Nosaltres hi hem votat a favor perquè és una 
postura personal del Grup, però entenem que hi ha molts interrogants i que no és un 
tema fàcil. El que sí que els puc assegurar és que, què hem de fer aquí? I el que hem de 
fer és crear mecanismes per prevenir la corrupció i, en aquest sentit, considero que un 
bon antídot és aprofundir en la transparència, allò que fa un moment no hem pogut tirar 
endavant. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Sí, en tot cas, la dificultat d’intervenir l’últim sense repetir-se gaire en els arguments que 
ja s’han dit anteriorment. Incideixo, com ja s’ha dit, que és un debat que s’està portant a 
terme especialment en aquells organismes o institucions on s’estan donant els casos 
exposats, ja que els casos exposats transcendeixen la nostra competència i el fet d’estar 
imputat no suposa per si mateix que la imputació acabi amb una acusació i que, fins i tot, 
en el cas d’arribar a l’acusació mancaria encara la declaració de culpabilitat. 
 
Cal reflexionar també, com ens ha dit Serra i com ha fet la Marta Neira, davant de la 
dificultat de restituir, no només la imatge, sinó de restituir també el dany produït en cas 
que finalment aquesta imputació o fins i tot l’acusació no vagi més enllà en demostrar-se 
la innocència d’aquestes persones. Per tot això, hem decidit votar en contra d’aquestes 
mocions. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Primer, per argumentar-ho, justificar el perquè d’aquestes 
mocions i manifestar que no estic d’acord amb algunes de les referències que ja s’han fet 
que el Grup Independent del Masnou va trencar la seva línia de no pronunciar-se sobre 
temes que no fossin competència municipal, però aleshores hem dit el mateix, que no 
siguin competència municipal o que no afectin els interessos del Masnou. 
 
Si tenim en compte que, segons l’últim baròmetre d’opinió política, el primer trimestre de 
2003, realitzat per la Generalitat de Catalunya, diu que el segon problema dels catalans 
és la corrupció política, diu que el 85% dels catalans estan poc o gens satisfets en el 
funcionament de la democràcia, que el 80% creu que els partits polítics només busquen 
el benefici propi, que el grau de confiança que es mereixen els polítics arriba amb 
dificultat al 4 sobre 10, és a dir, jo crec que això, perquè suposo que l’enquesta deu 
reflectir Catalunya i entenc que el Masnou no deu ser una illa artificial o que tingui altres 
problemes, entenc que els ciutadans del Masnou tenen com a segon problema en 
aquests moments la corrupció política. 
 
Per tant, des d’aquest punt de vista, jo crec que ha estat perfectament justificat que un 
grup municipal, com en aquest cas el Grup Municipal Independent, presenti mocions que 
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van en la línia de depurar responsabilitats polítiques a aquells que entenem que en 
realitat tenen conductes polítiques reprovables. 
 
És per això que s’han presentat aquestes mocions i és per això que, en funció dels 
esdeveniments polítics que se’n puguin derivar, es deixen de presentar altres mocions. 
Es pot veure, s’aprecia en la lectura de les mateixes mocions, que n’hi ha dues que tenen 
noms i cognoms, per entendre’ns, però no tenen sigles polítiques, és a dir, és un gest 
més, jo crec, i considero que aquest Grup Municipal no intenta treure un rèdit polític o 
acusar políticament qualsevol de les formacions polítiques que pugui tenir representació 
aquí o al Parlament de Catalunya. 
 
Es tracta d’una moció que és veritat que té un destinatari final, que és un polític que 
presumptament ha comès unes irregularitats i que s’estan investigant des del punt de 
vista penal i, per tant, el que entenem nosaltres és que..., el que creiem, tot i que sembla 
que és minoritari en aquesta cambra, però el que creiem és que aquesta gent ha de 
plegar dels seus càrrecs públics, ja que el que demanàvem amb aquestes mocions és 
que comencin a rebre la pressió social, la pressió ciutadana, perquè el que creiem 
nosaltres, que és que haurien de dimitir de forma automàtica, es compleixi. 
 
Em sobta pensar que fins i tot dintre dels mateixos partits polítics, sobretot addicionals o 
més grans, no tinguin un codi de bones pràctiques, no tingui signat amb els diputats o 
amb determinades persones que, en el cas que siguin imputats, hagin de dimitir 
automàticament dels seus càrrecs. Em sembla molt estrany pensar que aquest codi no 
existeixi o, tot i així, sembla que a vegades serveix i a vegades no serveix, però bé. 
 
En qualsevol cas, per contestar algunes de les qüestions que s’han dit. En relació amb el 
meu company del PP, doncs en certa manera se m’acusava o s’acusava que amb 
aquestes mocions no es podia parlar del parc de Vallmora, o sigui, jo crec que vostè ha 
pogut parlar de tots els temes que ha volgut i, si d’algun no ha volgut parlar o no ha volgut 
presentar la moció serà perquè o no és del seu interès o no ha tingut temps de preparar-
lo, però no crec que sigui pel fet que no hagi pogut parlar d’algun procediment en concret 
o d’algun tema en concret del seu interès per culpa d’aquestes mocions. O sigui, l’únic de 
què pot acusar-me és que amb aquestes mocions el Ple durarà més, però això no vol dir 
que li hagi tret temps per parlar dels temes que vostè considera més interessants perquè 
jo, bé, té la porta oberta, lògicament, no cal que li ho digui jo, pot presentar totes les 
mocions que consideri del seu interès i ja li dic jo que aquest regidor estarà fins a l’hora 
que sigui per escoltar, raonar i debatre sobre les propostes que a vostè li interessen. 
Aquestes són les que al GIM li han interessat i no crec que, m’ha semblat dir-ho, i no crec 
que hagin impossibilitat que vostè parli dels temes que a vostè li preocupen i, per tant, no 
puc acceptar que digui per culpa d’aquestes mocions es perdin altres debats interessants, 
perquè no crec que sigui així. 
 
No ho he dit, però, lògicament, vull agrair el vot d’ICV-EUiA, el vot favorable, i de la 
regidora no adscrita, perquè, la veritat, han mostrat una valentia suficientment important 
per, tot i que en alguns casos, com han comentat els companys, no està en alguns casos 
radicalment en contra del que podria proposar a la part expositiva de les mocions, 
entenen que el fi està per sobre, que el destí de les mocions està per sobre de, potser, la 
retòrica o l’expressió utilitzada per aquest regidor i, per tant, els agraïm i els agraeixo 
personalment el seu suport. 
 
Hi ha un parell de matisos que sí que voldria aclarir, tot i que no és el moment o l’objecte 
del debat, perquè el company d’Iniciativa m’ha dit que al final sembla ser el gran tufillo de 
les mocions és com si només els rics es poguessin presentar o dedicar a la política. Jo no 
crec que aquestes propostes vagin encaminades a això. L’únic que els dic és que hi ha 
moltes entitats, i tenim molts casos al poble que dediquen, molta gent de forma altruista, 
moltes hores, entitats d’àmbit sociosanitari, de l’àmbit cultural, de l’àmbit esportiu que no 
cobren ni un euro i jo crec que tiren força bé aquelles entitats, és a dir, que de 
determinada manera haurien d’establir quin és aquell equilibri entre retribució i altruisme, 
perquè podríem començar a pensar que també la política no és que no hagi de ser 
remunerada, ni molt menys, no dic això, però podria ser una remuneració justa 
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compensada amb una dedicació altruista, perquè la gent es pogués dedicar i volgués 
dedicar-hi part del seu temps, robant-lo a la seva família, del seu temps lliure, el seu 
temps d’oci, per dedicar-lo a una cosa que potser considera important, com fa tanta altra 
gent d’entitats. 
 
Això sí, segurament haurien de netejar, i molt, haurien de netejar i molt la sensació que 
té, fins a dia d’avui, la gent de la política, perquè si a més hem de demanar a algú que es 
dediqui de forma altruista unes hores a una política municipal d’un petit poble, un petit 
barri, amb les circumstàncies que hi ha ara, no crec que trobessin gaires candidats a 
ocupar aquelles places, tenint en compte com de malament ho fan alguns polítics, que 
lamentablement esquitxen la resta. 
 
Quant al que m’ha dit la companya del PSC, a qui també agraeixo les paraules i el vot 
favorable en l’última de les mocions, en la genèrica, en què diu: “Ah, jo no estic a favor de 
demanar dimissions de persones concretes.” No li recordaré, perquè no me’n recordo, 
però no sé quantes vegades aquesta regidora ha votat a favor de dimissions de ministres 
en aquest Ple i, home, unes quantes deuen haver estat. Per tant, jo no sé si és aquest el 
criteri que té o si el que realment no vol és entrar en una línia en la que algun dia podria 
trobar-se en una situació incòmoda, com per exemple, doncs demanar la dimissió d’algun 
càrrec públic conegut per vostè o, que és normal, perquè, lògicament, tots tenim amics o 
coneixem gent dintre de la política que algun dia es pot trobar una situació semblant i 
hauria de demanar-ne la dimissió perquè, aquí, de dimissions, en aquest Ple, n’hem 
demanades moltes i, amb el seu vot desfavorable, doncs, podria dir que la majoria de les 
que s’han presentat aquí, no fa gaire, es va demanar la dimissió del Sr. Wert, és a dir, 
que això és un continu. 
 
El mateix que em deia de l’interès del municipi, ja ho he dit abans, que és la segona 
preocupació dels catalans i, per tant, entenc que és la segona preocupació dels 
masnovins. Jo crec que als masnovins els pot interessar saber quin dels seus 21 regidors 
estarien disposats a renunciar al seu càrrec públic i orgànic que pogués tenir el seu partit 
en el cas de ser imputats en la primera imputació. Jo crec que a la ciutadania li podria 
interessar i això és una cosa que podríem dir algun dia o preguntar a cada un dels 
regidors: “Escolti, vostè estaria disposat a renunciar al seu escó en el cas de ser imputat 
per un delicte, per un presumpte delicte, lògicament, realitzat en l’exercici de les seves 
funcions?” I, lògicament, si no és, potser qualsevol altra circumstància, però com que no 
ha estat utilitzant el càrrec, doncs entenem que no hauria de ser així. 
 
I ja, per anar acabant, jo crec que era necessària i lamento que almenys l’última de les 
mocions, la més genèrica, no hagi aconseguit obtenir un suport majoritari, perquè una de 
les coses que la regidora no adscrita va avançar és que cada cop hi ha més diferència 
entre la ciutadania i la classe política, cada cop la gent se sent menys representada entre 
els seus polítics, i això ho dic jo ara però està reconegut per un quadre d’opinió de la gent 
de Catalunya; per tant, no és una qüestió inventada. Una d’aquestes diferències, per 
exemple, i aquí no hi hem posat remei ni encara que el remei no fos aquí, però podríem 
haver expressat un desig que això fos una de les qüestions que dius “escolti, com pot ser 
que els treballadors públics puguin ser cessats dels seus càrrecs quan ja estan 
involucrats en presumptes casos, ja no només delictes, sinó de sancions administratives 
internes”, com pot ser que el Decret 214/90, reglament del personal al servei de les 
entitats locals, a l’article 266 i següents, com pot ser que el règim disciplinari de la funció 
pública a Catalunya, article 29, com pot ser que la Llei de policia de Catalunya, Mossos 
d’Esquadra, articles 75 i següents, com pot ser que la Llei de policies locals de Catalunya, 
article 55 i següents, com pot ser que l’Estatut bàsic de la funció pública, article 98, com 
pot ser que tots aquests articles diguin que els treballadors públics poden ser suspesos 
de sou i de feina, de sou no del 100%, però de gran part del sou, i que fins i tot diuen que 
si aquella investigació oberta, que pot ser penal o interna, arribés a tenir una 
conseqüència de sanció, fins i tot haurien de retornar tots els diners que se’ls han pagat 
durant el temps que han estat suspesos de sou i de feina, és a dir, com pot ser que els 
funcionaris públics hagin d’assumir aquella càrrega i llavors no tinguin el dret de la 
presumpció d’innocència que tant fan valer els polítics, i en canvi els polítics tinguem 
aquest nou privilegi. Doncs bé, aquestes són les diferències que, de mica en mica, es van 
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sabent, afortunadament perquè, avui en dia, una revolució de la informació, en aquest 
sentit, doncs són aquestes coses, que cada cop es comencen a saber i fan que la classe 
política vagi en una direcció i la ciutadania vagi per una altra i, després, doncs, ens 
penedim dels resultats electorals que patim o tota l’atenció que fem, que no pot ser que 
no mobilitzem l’electorat. Bé, doncs potser són aquestes coses i, per tant, hem de 
començar a restringir privilegis de la classe política, com per exemple en aquest cas, que 
és el que demana la moció, l’última de les tres mocions, com per exemple amb els 
funcionaris públics, que poden ser suspesos de sou i feina durant mesos, mesos i mesos, 
prorrogables, i, a més, en el cas que es confirmi, doncs han de tornar fins i tot aquí a 
retribucions bàsiques, que això sí, no se li retoca, no, però bé, podria ser una bona idea. 
 
I, ja per acabar, perquè no es confongui també. Aquí nosaltres no estem entrant a valorar 
la responsabilitat penal, perquè no ens correspon, això ho faran els tribunals que 
dictaminin si hi ha responsabilitat penal, i si hi ha responsabilitat penal hi haurà una pena 
que hauran de complir. Això no ens correspon, és una qüestió dels jutjats. El que a 
nosaltres ens correspon és jutjar de responsabilitat política d’aquesta gent, i per molt que 
és vital que el nostre sistema penal sigui molt garant amb els imputats, per molt que sigui 
veritat que fins i tot amb els imputats que són diputats encara és un sistema molt més 
garant perquè tenen encara, doncs, un protocol perquè, per arribar a ser imputats, han de 
passar molts més filtres dels que passaria qualsevol altra persona, és a dir, a part que a 
més ja tenen, doncs, privilegis abans de ser imputats, per nosaltres el fet d’estar 
investigats per aquelles conductes per nosaltres ja automàticament ha d’engegar la 
responsabilitat política i, per tant, han de plegar dels seus càrrecs. 
 
Últimament, els casos de corrupció, si algú hi ha prestat interès i ha llegit, per exemple, 
converses que han sortit publicades sobre uns determinats imputats de tots els partits 
polítics de tots els colors, jo no sé si penalment se salvaran o no se salvaran, però el que 
és clar és que aquelles converses, que estan gravades, aquelles converses i aquelles 
veus són de les persones que diuen que són. Per mi, aquelles persones ja no poden 
exercir la política, perquè allò serà delictiu o no serà delictiu, però, com a mínim, és 
absolutament reprovable de forma política. Per tant, no confonguem responsabilitat 
política amb penal. Nosaltres no volem jutjar ni prejutjar ningú, però sí que volem i 
podem, i jo crec que és la nostra obligació, prejutjar si és necessari o demanar que 
aquesta gent a qui hem perdut la confiança perquè ha realitzat una sèrie d’actes que 
entenem que no són els que se li van encomanar quan van ser votats, doncs dimiteixin. 
 
I, finalment, com a mínim, és també bastant curiós, i un altre cop la fractura entre cap a 
on va la ciutadania i cap a on van els partits polítics i, resulta que tots aquests imputats sí 
que deixen els seus càrrecs orgànics, sí que deixen o cessen automàticament dels 
resultats que tenen els partits, però, cony, ens ho deixen, perdonin l’expressió, ens ho 
deixen a la funció pública, és a dir, “escolta el que no vull jo a casa meva, bé, a casa de 
tots doncs sí”, o sigui que, un altre cop, és això el que no arriba a entendre la ciutadania, 
perquè si tan presumptes innocents són, aquesta gent que és imputada, si tan honorables 
poden arribar a ser, si tan dret a l’honor tenen, per què no els partits polítics tradicionals, 
per què no els partits polititzants els recullen a les seves formacions, els diuen que no 
dimiteixin de les seves funcions, que nosaltres creiem en la seva innocència i que, per 
tant, poden exercir la responsabilitat que el partit els ha encomanat al màxim possible, 
que, a la primera de canvi, cessin de les seves responsabilitats i, en canvi, de les 
responsabilitats que porten aparellades uns ingressos econòmics que paguem entre tots 
els ciutadans, aquí, doncs hi hagi una cortina de fum, i les mocions d’aquest tipus no 
obtenen un suport majoritari, bé. 
 
Jo agraeixo novament els vots favorables que ha rebut. Lamento que no hagin estat 
suficients per aprovar-les i sí que els agrairia que féssim una reflexió entre tots, 
individualment, no pensant en el partit, individualment, per saber si realment doncs els 
diputats han de dimitir, si estem fent bé de diferenciar entre drets polítics i drets que tenen 
la resta de ciutadans, és a dir, jo crec que val la pena que aprofitem aquest moment que 
portem de crisi econòmica, de crisi de valors, per aprofundir en totes en aquestes 
qüestions i, per què no, d’aquí a uns mesos, doncs corregim aquestes votacions i passem 
la senda de reprovar totes les qüestions polítiques que aquest grup pateix. Gràcies. 
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El senyor Pere Parés dóna la paraula al senyor Federico Manuel de las Heras per 
intervenir. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
No, és per al·lusions. Seré molt breu. Comentava abans sobre el temps que dediquem 
per fer coses. Bé, cadascú, cada partit pot dedicar el temps amb la intensitat i als temes 
que cregui oportuns, faltaria més. Això jo no ho discutiré mai. Una altra cosa és que 
estiguem d’acord a plantejar o no, això ja no és cosa nostra, i cadascú és prou gran per 
fer-ho. A mi, el que sí que em preocupa una mica quan es planteja un Ple amb un ordre 
del dia com el d’avui és l’assistència que hem tingut, s’ha notat, s’ha notat i jo penso que 
això és per reflexionar-hi. 
 
20) Moció presentada pel Grup Municipal del GIM per  demanar a la Diputació de 

Barcelona que vetlli pel compliment de les dedicaci ons exclusives dels seus 
diputats provincials 
 

Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no 
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 

 
El senyor Francisco Avilés i Salazar llegeix la moció següent: 
 
“Atès que el passat dia 28 de febrer de 2013 la Diputació de Barcelona va aprovar 
mitjançant un punt de l’ordre del dia del Ple, al qual es van destinar només 20 segons, les 
noves dedicacions exclusives dels diputats provincials. Això, a la pràctica, suposa la 
decisió de molts diputats provincials, la majoria Alcaldes de diverses poblacions, de 
renunciar al sou que com a Alcalde de les seves poblacions els hi correspondria i acollir-
se a una “fictícia” dedicació exclusiva a la Diputació de Barcelona per obtenir majors 
ingressos econòmics dels que els hi correspondria si cobressin directament dels seus 
Ajuntaments.  
 
Declaren dedicació exclusiva 31 de los 51 diputats. D’ells, 14 son alcaldes y cobren entre 
3.700 y 8.200 euros al mes. Els Alcaldes son Salvador Esteve (Martorell), Ferran Civil 
(Cercs), Mercè Conesa (Sant Cugat), Joaquim Ferrer (Vilassar de Mar), Joan Carles 
García (Tordera), Ramon Riera (Torrelavit), Josep Salom (Tona), Marc Castells 
(Igualada), Mireia Solsona (Matadepera), Andreu Carreras (Lliçà de Vall), Josep Mayoral 
(Granollers), Ignasi Giménez (Castellar del Vallès), Xavier García-Albiol (Badalona) i Pere 
Prat (Manlleu). 
 
Aquestes falses dedicacions exclusives permeten, como hem dit, accedir a sous que en 
moltes ocasions estan fora de l’abast dels seus Ajuntaments. Per exemple,  Ferran Civil, 
alcalde de Cercs, municipi del Berguedà de 1.300 habitants, cobra 6.921 euros bruts al 
mes (per 14 pagues anuals) de la Diputació com a vicepresident; Mireia Solsona, 
alcaldessa de Matadepera (8.600 habitants), cobra 5.967 euros al mes; Ignasi Giménez, 
alcalde de Castellar del Vallès (23.000 habitants), cobra 5.967 euros mensuals. En total, 
aquestes dedicacions es tradueix en una despesa de 2,6 milions d’euros l’any. 
 
No creiem que el nostre grup sigui l’únic que entenc que és impossible dedicar-se en 
exclusiva a la Diputació de Barcelona i a la vegada, complir amb els compromisos i 
dedicació que requereix ser alcalde de municipis com Badalona, Vilassar de Mar, 
Granollers o Sant Cugat del Vallès, i que per tant, és molt probable que no es dediquin en 
exclusiva a la Diputació Provincial, sinó al seus municipis en particular, tot i percebre uns 
més que generosos sous de la Diputació. 
 
Si això li afegim la propera reforma anunciada de la Llei de Bases de Règim Local que 
fixarà i limitarà el sou dels Alcaldes en funció de la seva població, la “sospita” de que 
aquest tipus de decisions preses per la Diputació de Barcelona  no es fan en benefici de 
la institució, sinó en benefici personal dels càrrecs públics que si han acollit es fa més 
evident.  
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Atès que a Catalunya, existeix l’Oficina Antifrau, que és una institució independent que 
treballa per enfortir la integritat del sector públic de Catalunya, mitjançant la prevenció de 
la corrupció i la investigació de conductes corruptes, tals com l'ús o destinació il·legals de 
fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin 
conflicte d'interessos o l'ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions 
pròpies del personal al servei del sector públic. En definitiva, l'Oficina Antifrau ha de 
vetllar perquè l'actuació dels poders públics i dels seus representants sigui coherent amb 
els valors d'integritat, honestedat, probitat, transparència, legalitat, neutralitat, imparcialitat 
i objectivitat. 
 
Atès que es considera adient que l’Oficina Antifrau tingui coneixement, si no ho té ja, de 
l’acord pres per la Diputació de Barcelona, per tal de que estudií i realitzi el seguiment 
corresponent per tal de garantir que no es malbaratin recursos públics amb aquestes 
“falses” dedicacions exclusives. 
 
Es per tot això que hem exposat que el grup municipal del GRUP INDENPENDENT DEL 
MASNOU (GIM) demanem l’adopció per part del plenari municipal dels següents 
 
ACORDS: 
 
1r, Demanar a la Diputació de Barcelona que vetlli pel compliment estricte del règim de 
dedicació exclusiva a la Diputació de tots els diputats provincials que si han adherit, 
incloent-hi si fos necessari, la instal·lació de mecanismes de control horari per a tots ells.   
 
2n, Enviar còpia d’aquesta moció a l’Oficina Antifrau de Catalunya, i sol·licitar-li que, si ho 
considera oportú, inicií una actuació indagatòria dirigida a aclarir qualsevol sospita de 
malbaratament de diners públics en el si de la Diputació de Barcelona per aquest 
assumpte. 
 
3r, Posar el fet en coneixement dels vilatans del Masnou mitjançant la revista El Masnou 
Viu, així com per correu electrònic a les entitats del poble, i transmetre aquesta moció a la 
Junta de Portaveus de la  Diputació de Barcelona i a l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 2 vots a favor (GIM i la regidora 
no adscrita) i 19 vots en contra (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i PP). La moció queda 
rebutjada. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
No, és l’Ajuntament del Masnou qui ha de decidir el règim de dedicacions i el sou de la 
Diputació de Barcelona. 
 
El Sr. Francesc Xavier Serra  
 
En tot cas per precisar alguna cosa que a nosaltres ens ha portat a votar que no a 
diferència de les altres mocions presentades. 
 
En primer lloc, cal recordar que ser regidor o regidora per optar a ser membre de 
qualsevol Diputació, com també ho és per exemple per ser membre d’un Consell 
Comarcal. Per tant, el fet que la declaració política a la Diputació de Barcelona estigui 
formada per regidors o regidores, alcaldes i alcaldesses, no sols és normal, sinó que és 
un imperatiu legal. No pot estar formada per cap altre tipus de personal. 
 
No farem aquí una defensa d’aquesta institució en concret, però sí que volem recordar 
que els organismes de segon nivell, és a dir, formats per, i a més hi ha un debat a 
Catalunya sobre un tema territorial en el qual ara no interessa entrar, però aquests 
organismes que estan formats per representants del món local desenvolupen una tasca 
enorme en una gran varietat de terrenys. Per posar un sol exemple, en aquest moment la 
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capacitat financera d’aquest Ajuntament, com de molts altres de tota la província, depèn 
en gran part de la Diputació de Barcelona. 
 
El problema no és aquest. Si el problema al qual es vol referir el GIM és el tema de les 
retribucions dels càrrecs públics, nosaltres defensem la necessitat d’un mecanisme legal 
que marqui aquestes remuneracions de caràcter general, com a mínim, dins una forquilla 
referenciada en àmbits de població, consells comarcals i diputacions, mentre no avancem 
cap a una nova distribució territorial, debat permanent del Parlament que esperem que 
algun dia es faci realitat. 
 
Respecte del terme de dedicació exclusiva que utilitza també la mateixa Diputació, és un 
terme embarassós i mal utilitzat, ja que en cap cas un càrrec electe d’una institució no pot 
dedicar-se completament a un altre, i en això, la moció té tota la raó. 
 
Sí que és possible la dedicació plena, en canvi, la jornada laboral en qualsevol 
d’aquestes institucions exercint en l’altra els deures i els drets de càrrec electe, com ho fa 
qualsevol persona que no tingui dedicació reconeguda, com qualsevol que treballi de 
carter o que treballi de taxista o del que sigui. 
 
Voldríem també dir que els punts de l’ordre del dia no es discuteixen només al Ple. 
Tampoc no ho fem aquí, sinó que prèviament tenen els tràmits interns corresponents en 
participació dels membres de la institució i, per tant, el temps dedicat a la votació no és 
indicatiu del temps de dedicació, com tampoc no ho és, en aquest Ple o al Parlament 
Europeu. Per exemple, al Parlament Europeu, els ordres del dia tenen, no trenta o 
quaranta punts com a la Diputació, sinó dos-cents o tres-cents, i cada votació dura vint 
segons. Ara bé, cada un dels dossiers que hi ha al darrere de cada votació ha portat un 
treball i una feina, en realitat, molt importants. 
 
Tampoc no creiem que la major manera de fer una regeneració democràtica o 
d’institucions sigui de discernir sobre els acords d’altres institucions sempre que tinguin 
caràcter intern. Els principis d’autonomia, que algú posa en dubte avui, són un element 
elevat bàsic per a l’estructura d’un estat democràtic i de dret. En tot cas, sí que donaríem 
suport a la petició de normativa general que tingués en compte els punts següents: 
 
Primer. Evitar el màxim de duplicitats i, en el cas de ser necessàries, establir els criteris i 
les dedicacions possibles amb caràcter general. 
 
Segon. Establir, com ja hem dit, criteris amb forquilla que marquin una compensació 
econòmica justa per les dedicacions dels càrrecs electes. 
 
Tercer. Tenir en compte, també, els efectes que sobre la carrera professional poden tenir 
les dedicacions polítiques, ja que ens trobem amb casos de càrrecs electes amb 
veritables dificultats econòmiques provinents de la seva dedicació política. 
 
Quart. Garantir la màxima transparència en les actuacions polítiques, les remuneracions 
que es perceben, però també els interessos i els lligams econòmics que es tenen, plena 
transparència en l’actuació dels càrrecs electes davant de la població, l’atenció, el 
funcionament i a les carreres professionals desenvolupades després d’exercir de càrrecs 
electes. 
 
Per acabar, i fent una al·lusió al tema del públic que ens acompanya avui, vull dir que, en 
tot cas, respecte a l’assistència, sempre podríem presentar una moció a cada Ple sobre el 
dret a decidir, a la sobirania o la independència, que assegura un nombre de públic 
general, però imagino que el portaveu del PP es referia a això quan deia que mancava 
assistència. 
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La Sra. Marta Neira  
 
Sí. Molt ràpid, eh. A veure, per ser diputat provincial s’ha de ser regidor o alcalde, o sigui 
que per llei han de fer les dues funcions. Afortunadament, no es pot cobrar de dues 
administracions alhora; per tant, jo hi hauria votat a favor si vostè hagués proposat la 
necessitat de modificar el règim electoral de les diputacions perquè els diputats 
provincials siguin escollits directament, cosa que passa a tot arreu menys a Espanya i a 
Romania, ves per on. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Per agrair l’únic vot afirmatiu que he obtingut al marge d’aquest Grup Municipal, doncs 
agraeixo a la regidora no adscrita el seu vot afirmatiu. 
 
Per acabar d’aclarir un parell de coses. Està clar que ens hem equivocat perquè la moció 
deia que no creiem que el nostre Grup sigui l’únic que considera una mica sospitoses 
aquestes dedicacions exclusives. És clar que ens hem equivocat, perquè semblava que 
som l’únic grup municipal que així ho pensa, però bé. En qualsevol cas, sí, sí, és clar, 
semblava que deien segur que no són els únics, doncs sí, m’estava equivocant en la 
moció, perquè hem estat l’únic Grup Municipal que així ho considera. 
 
Quant a la intervenció que ha fet el meu company d’ICV, bàsicament aquí el que diu és 
que es demani a la Diputació que faci un seguiment i que vetlli pel compliment d’aquestes 
dedicacions exclusives i ja està, més que res perquè nosaltres entenem que potser no 
s’està fent o no se’n farà un bon ús. És una qüestió que ara està també bastant a l’ordre 
del dia, ja que ha aparegut alguna notícia que en algunes diputacions semblava que 
alguns dels assessors que cobraven de la Diputació treballaven per partits polítics, bé, 
tota una sèrie de coses que crec que, més tard o més d’hora, doncs també s’hauran de 
pronunciar en aquest municipi. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Hi hauria dues mocions més fora de l’ordre del dia. L’una fa referència a la proposta 
d’acord per tal que els afectats per la comercialització de productes financers de risc, 
inclosos els que els van bescanviar per accions, puguin optar a aquestes preferents. 
 
En principi, ara justificarem la moció d’urgència. En principi sembla que hi hauria o hi ha 
una moció subscrita per tots els grups municipals i la regidora no adscrita. 
 
La urgència vindria justificada, si m’ho permeten, perquè el que estem fent ara, aquí, és 
reproduir els acords i, per tant, doncs, donar suport a aquesta moció seria per donar 
suport a aquests acords presos, a totes aquelles accions que s’estan fent. 
 
Desconeixem la magnitud dels afectats aquí, al Masnou. Sabem que n’hi pot haver. No és 
el cas ni molt menys de Mataró ni d’altres indrets de la comarca, però, en tot cas, doncs 
com que aquesta és una moció que es va debatre i es va aprovar fa una de setmana, no 
arriba, va ser dimarts, i volíem sumar-nos a aquest acord. Aquesta seria la motivació de 
la urgència i els agrairé, doncs, que hi donin suport. 
 
El president sotmet a votació la urgència de la moció amb el resultat següent: 21 vots a 
favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per 
unanimitat, majoria absoluta. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Doncs ara passaríem a llegir la moció i, si m’ho permeten, demanaria al senyor De las 
Heras, perquè ell va ser la persona que va fer la proposta, que la llegís. 
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Fora de l’ordre del dia, els grups municipals de Ci U, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, 
PP, GIM i la regidora no adscrita presenten la moci ó següent:  
 
Proposta d’acord per tal que els afectats per la co mercialització de productes 
financers de risc, inclosos els qui els van bescanv iar per accions, puguin optar a la 
via arbitral 
 
Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no 
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
El senyor Federico Manuel de las Heras Garrido llegeix la moció següent: 
 
“Vist que a començaments de l’any 2012 es va generalitzar el problema de les 
participacions preferents, que afecta principalment a persones d’edat avançada, sense o 
amb escassos coneixements d’inversió en productes financers, que en molts casos 
desconeixien la naturalesa dels productes que contractaven. 
 
La comarca del Maresme ha estat especialment afectada per la comercialització 
d’aquests productes ja que Caixa Laietana, entitat fortament arrelada a Mataró i al 
Maresme, va ser una de les entitats que més en va vendre. Es calcula que només a 
Mataró, capital de comarca, hi ha uns 4.500 casos que afecten directament a uns 6.000 
clients i, al seu entorn, a unes 15.000 persones de les unitats familiars. 
 
Però més del 90% dels afectats de Caixa Laietana van bescanviar les preferents  i 
obligacions subordinades per accions de l'entitat en base a la informació de fortalesa i 
seguretat que van transmetre els directors de les oficines comercials, i com a única opció 
per recuperar els diners. Aquest fet va agreujar la situació quan l’entitat va ser absorbida 
per Bankia, i aquesta va entrar en una situació critica, va haver de ser intervinguda i 
seguidament el valor de les seves accions va baixar en picat. Actualment sabem que 
aquelles dades de fortalesa i seguretat no eren reals per les auditories externes que s'han 
realitzat 
 
És per això que s’ha de considerar l’especial afectació de molts maresmencs que es 
troben en la situació descrita; persones que han perdut els estalvis d’una vida de treball, 
que ara es troben en situació de vulnerabilitat, que pateixen la crisi i que han quedat 
mancats de recursos per atendre les necessitats pròpies i les de la seva família. 
 
Hi ha platafomes i administracions que vehiculen i donen suport a les persones 
afectades, però davant la magnitud del problema cal que s’articulin sistemes per a donar 
respostes eficients a les reclamacions. La situació d’indefensió genera incertesa, 
desafecció, indignació i manca de confiança en les institucions i en el país. 
 
L’Ajuntament de Mataró ha liderat una presa de contactes en l’àmbit polític per tal de 
posar de manifest la necessitat d’estudiar mesures d’arbitratge i intermediació entre les 
entitats financeres i els afectats; treballar conjuntament per donar suport als afectats i 
pressionar als responsables per intentar trobar una solució satisfactòria al conflicte; 
incrementar els mecanismes d’assessorament i col·laboració amb les plataformes i 
entitats d’afectats constituïdes; així com informar els mataronins i els maresmencs de les 
accions que es duguin a terme des de l’Ajuntament de Mataró i del Consell Comarcal del 
Maresme. 
 
A finals de gener de 2013 un pacte entre el Partit Popular i el PSOE vol donar sortida als 
afectats per les preferents i obligacions subordinades que podran optar per acollir-se a un 
sistema d’arbitratge. Malgrat que es tractaria d’una bona solució, el pacte només 
contemplaria els “procediments d’arbitratge d’instruments híbrids de capital 
comercialitzats a particulars per entitats que han rebut suport públic”; això deixaria fora 
del procediment d’arbitratge més del 90% dels afectats de la comarca del Maresme, que 
són els qui van bescanviar aquests productes per accions de l’entitat bancària. 
 
És per tot això que l’Ajuntament del Masnou proposa l’adopció dels següents  
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ACORDS: 
 
1. Donar suport al Consell Comarcal del Maresme i a l’Ajuntament de Mataró en la seva 

iniciativa per tal que els afectats per la comercialització de productes financers de 
risc, inclosos els qui els van bescanviar per accions, puguin optar a la via arbitral. 

 
2. Demanar al govern de l’estat que articuli les mesures per tal que s’ofereixi l’entrada a 

la via arbitral a totes les persones afectades pel cas Caixa Laietana – Bankia, tant 
aquelles persones que encara disposen dels productes de risc d’origen, com aquelles 
que han dut a terme el bescanvi en accions l’any 2012. 

 
3. Donar suport al Consell Comarcal del Maresme i a l’Ajuntament de Mataró, en les 

gestions davant dels responsables del govern de l’estat, i de les forces polítiques 
representades al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats per tal d’exigir 
que aquesta mesura arbitral es pugui aplicar en la forma expressada en el punt 1, en 
defensa dels interessos de la ciutadania del Maresme. 

 
4. Notificar aquest acord al President del Govern de l’Estat, al President del Govern de 

la Generalitat, als Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de 
Catalunya, a Entitats i Associacions del Masnou, a l’Ajuntament de Mataró i al 
Consell Comarcal del Maresme. 

 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria 
absoluta. 
 
A suggeriment del senyor Francesc Xavier Serra, s’ha inclòs en les comunicacions donar-
ne trasllat a l’Ajuntament de Mataró i al Consell Comarcal del Maresme. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Hi ha una darrera moció d’urgència, què és la Moció d’urgència del Grup Municipal de 
CiU i d’ERC-AM per l’elaboració d’una ordenança sobre transparència política i de 
l’Administració municipal a l’Ajuntament del Masnou. 
 
Té la paraula el senyor Oliveras, que en justificarà la urgència. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
La justificació de la urgència ve donada pel debat que s’ha produït al llarg del Ple d’avui 
també amb la intenció que, vistes algunes iniciatives que s’havien presentat en aquest 
Ple i per no entrar en la dinàmica de distorsionar a vegades les esmenes o qui vulgui 
iniciar el dret d’algunes mocions, bé, creiem convenient utilitzar el sistema de moció 
d’urgència per tal de facilitar i aclarir millor el debat. 
 
El president sotmet a votació la urgència de la moció amb el resultat següent: 21 vots a 
favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per 
unanimitat, majoria absoluta. 

Fora de l’ordre del dia, els grups municipals de Ci U i ERC-AM, presenten la moció 
següent:  
 
Moció d’urgència del Grup Municipal de Convergència  i Unió i d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord pel Masnou per a l ’elaboració d’una ordenança 
sobre transparència política i de l’Administració m unicipal a l’Ajuntament del 
Masnou 

Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no 
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
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El senyor Jaume Oliveras i Maristany llegeix la moció següent: 
  
“Atès la necessitat de millorar la qualitat democràtica del funcionament dels ajuntaments 
amb mesures encaminades a millorar la participació ciutadana i la transparència en la 
gestió municipal. 
 
Atès els casos de corrupció política  que estant apareixent que generen més desafecció 
per part de la ciutadania. 
 
Atès la greu situació de crisi econòmica que debilita l’estat del benestar i  que fa que 
augmenti l’allunyament de la política i de les institucions per part de la ciutadania. 
 
Atès que tant al Parlament de Catalunya com al Congrés de diputats s’estan preparant 
projectes legislatius referents a la transparència de les diferents administracions 
públiques. 
 
L’ajuntament del Masnou pren els següents acords: 
 
1.- Expressar la preocupació i condemna d’aquest ajuntament pels casos de corrupció 
vinculats a l’exercici de la política i instar a les institucions a prendre les mesures 
oportunes per tal d’eradicar aquestes pràctiques. 
 
2.- Instar al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats a accelerar els treballs per 
tal d’aprovar les lleis de transparència de les diferents administracions públiques. 
 
3.- Crear una comissió d’estudi per l’elaboració d’una ordenança per a la transparència 
política i de l’administració municipal. Aquesta comissió estarà formada per un regidor o 
regidora de cadascun dels grups municipals i articularà mecanismes de participació 
ciutadana per l’elaboració d’aquesta ordenança. 
  
4.- Fer arribar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, a les 
entitats municipalistes i fer-ne difusió al conjunt de la ciutadania del Masnou.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERC-
AM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 4 vots en contra (PSC-PM). S’aprova 
per majoria absoluta. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, quant a la urgència, atès que si repassem la meva 
intervenció per a la moció que ha presentat el Partit Socialista i que s’ha debatut abans 
en la qual hem reafirmat el nostre compromís per avançar en aquest camí o en aquesta 
línia, doncs era obvi que aquesta moció, per nosaltres, era urgent, ja no només perquè 
s’havia de tractar un tema, sinó perquè com més aviat avancem en aquesta línia, doncs 
molt millor. 
 
Després, també amb la mateixa argumentació, és a dir, si apostem per la transparència i 
ja hem dit abans que en certa manera no ens importava tant el mitjà o la forma no, si 
hauria de ser a través d’un codi, d’un reglament, d’una ordenança, és a dir, el que ens 
interessava a nosaltres era avançar, ja que no podíem haver fet una altra cosa que 
donar-hi suport. 
 
Jo vull felicitar especialment, i encara que sembli contradictori, el PSC, perquè li he de dir 
que, encara que ells hi hagin votat en contra, sàpiguen que avui no s’hauria aprovat 
aquesta moció si no hagués estat per liderar i presentar una moció abans, és a dir, que 
això és una contramoció que es fa, que és totalment legítima i, doncs, ha tirat endavant i 
amb les majories que hi havia, però que estigui satisfeta, perquè, com a mínim, es parlarà 
d’un tema, no potser com ella voldria, però es parlarà d’un tema que, d’aquí a poc, cal 
regular. I, a més, estic segur, i ara m’entreu, que segurament el resultat final els semblarà 
molt més positiu o molt més convincent del que ara mateix pensen en funció de la votació 
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que s’ha realitzat. Ja veurà com segurament, amb el treball de tots, ja sigui a través d’un 
reglament, d’una ordenança o d’un codi... És a dir, que ara ja hi hem posat la primera 
pedra i jo estic segur que, al final, tots tindrem una bona eina que vagi en la línia del que 
hem manifestat no fa gaire estona. Gràcies. 
 
El Sr. Francesc Xavier Serra  
 
Molt breument. Reitero que nosaltres hauríem preferit que hi hagués hagut avui una sola 
moció sobre la transparència i que s’hagués aprovat per unanimitat d’aquest consistori. 
 
De totes maneres, pensem que és millor avançar alguna cosa que no quedar-se sense 
res i, per tant, també hi hem votat favorablement, tot i que, a més, aquesta moció recull 
algunes de les coses que nosaltres ja hem dit abans en el debat anterior. 
 
Hem tingut, per això, dubtes en el tema de la urgència, no perquè tinguem dubtés, sinó 
perquè això no ens permet presentar esmenes, i nosaltres hauríem presentat alguna 
esmena d’aquest mecanisme, per exemple, obrint el tema de la possibilitat que 
l’instrument utilitzat al final sigui l’ordenança o qualsevol altre que ens permeti aquells 
objectius que la mateixa comissió faci seus, per exemple. Llavors, el que jo volia era 
manifestar-ho perquè tot es recollís i perquè a la mateixa comissió s’estudiïn quins són 
els mecanismes millors per portar a terme allò que es decideixi. 
 
La Sra. Marta Neira  
 
Sí. Bé, nosaltres hi hem votat en contra perquè, francament, no ens creiem aquesta 
moció. És evident que no és una iniciativa en pro de la transparència, és una reacció a la 
moció que vam presentar nosaltres i, per tant, no me la crec i no em crec que el Govern 
estigui per treballar la transparència i, a més a més, jo ja he dit en la moció que nosaltres 
hem presentat com n’és d’important per nosaltres treballar en un codi, en un manual i no 
en una ordenança, que és el que s’està demanant aquí. 
 
No repetiré tot el que he dit entre la diferència entre una cosa i l’altra. No ho reiteraré. Per 
tant, ho sento molt ,però no podem donar-hi el nostre vot. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Només un comentari, sense tornar a obrir el debat, perquè ja l’hem tingut al llarg 
d’aquesta sessió. Només diré que comparteixo una mica la reflexió que ha fet el senyor 
Serra en el sentit que creem una comissió per fer una ordenança pròpia i això no treu que 
puguem veure la necessitat d’anar-nos dotant de diferents instruments en funció de la 
temàtica vinculada a les necessitats de transparència de la política municipal. 
 
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 01.30 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. 

 
 

 
 


