Núm. PLE2014/2
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou del 20 de febrer de 2014
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 20 de febrer de 2014, es reuneixen, a la sala de
sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària plenària, sota la
presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l'assistència dels tinents i la
tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani, la Sra.
Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i
el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra.
Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr.
Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la
Sra. Judit Rolán i Romero.
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra. Mª Celia
Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament.
La presidència obre l’acte i s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents:
A petició del senyor Màxim Fàbregas es dedica un minut de silenci a la memòria de Miquel
Àngel Mulet, professor de l’institut Mediterrània, mort aquell mateix dia.
1)

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 23 de gener de 2014

S’aprova l’acta del Ple ordinari del dia 23 de gener de 2014, amb unes correccions a les
intervencions del Sr. Artur Gual, pàgina 13, i el Sr. Pere Parés, pàgina 28.
2)

Informacions i comunicacions de l'Alcaldia

El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents:
BIBLIOTECA PÚBLICA JOAN COROMINES
El 22 de gener, l’escriptora M. Carme Roca va conduir una tertúlia literària en què va
comentar la novel·la La Piràmide, de Henning Mankell.
El 31 de gener, a la Biblioteca Joan Coromines, es va dur a terme una sessió de L’Hora del
Conte musical. Estudiants de l’Escola de Música de Carme Amo van explicar, acompanyats
de diferents instruments musicals, L'illa dels instruments.
El 14 de febrer, es va presentar el llibre d’Àlex Rovira, àlies Àlex Monday, titulat El poder es
un cuento. La presentació va ser a càrrec del músic Javi Bergman.
El 15 de febrer, va tenir lloc una altra sessió de L’Hora del Conte adreçada a infants de més
de 4 anys amb la narradora Assumpta Mercader amb el títol Per què?, amb una gran
presència d’infants.
ARTS VISUALS
El 24 de gener, es va inaugurar l’exposició de l’artista masnoví Josep Igual a l’Espai
d’Exposicions Casinet. Unes trenta persones van assistir a la mostra de les últimes obres de
l’artista i a la inauguració de la programació estable d’exposicions que tindrà lloc en aquest
espai.
ENTITATS
El 19 de gener, l’associació Ple de Swing va convocar els aficionats al swing a la ballada de
lindy hop, els quals van omplir la plaça d’Ocata per ballar i gaudir de la música.
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El 21 de gener, l’Aula d’Extensió Universitària del Masnou va organitzar una conferència
sobre la història del Maresme. Mònica Bouso va explicar el trànsit de la prehistòria a la
romanització i va acabar amb un col·loqui obert amb la participació del públic.
El 25 de gener, l’Agrupació Sardanista del Masnou va celebrar la seva assemblea general
amb una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Els Lluïsos de Taradell.
El 26 de gener, el Grup Rauxa va celebrar una vetllada artística, amb monòlegs, còmics,
música, cant, fragments teatrals, contes i poesia.
El 25 de gener, a l’Espai Escènic Ca n’Humet, ESQUIMA, amb la col·laboració de
l’Ajuntament, va organitzar un concert de gospel a càrrec de la coral Sedeta Gospel Singers,
agrupació que col·labora amb l’associació ESQUIMA des de fa tres anys.
CAP DE SETMANA DE JUDO AL COMPLEX ESPORTIU
El cap de setmana del 25 i 26 de gener, el Complex Esportiu va acollir dues activitats
esportives que van tenir el judo com a protagonista principal, amb el suport de la Regidoria
d’Esports. Hi va haver una competició, la de la Copa Catalana de Judo, en què van
participar 440 nens i nenes d'arreu de Catalunya i també d'Andorra, i la celebració de la
segona edició del Judoxics, una trobada de caràcter més lúdic organitzada per la Federació
Catalana de Judo i disciplines associades, amb prop de 200 infants de la província de
Barcelona.
Es van donar els premis de la competició, conjuntament amb PPPPP i TTTTT, president i
vicepresident de la Federació Catalana de Judo, respectivament, i SSSSS, del Club de Judo
i Gimnàstica Rítmica del Masnou.
PLE DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL MASNOU
El 28 de gener, l’institut Maremar va acollir el ple del Consell Escolar Municipal del Masnou.
A la sessió, s’hi van tractar assumptes relacionats amb el manteniment dels centres
educatius, propostes de la direcció dels centres educatius i les AMPA, i informacions de
l’Ajuntament relacionades amb la preinscripció del proper curs i algunes activitats, entre
d’altres qüestions.
TEATRE DE TITELLES PER A LA PROMOCIÓ DE LA HIGIENE DENTAL
El 8 de gener, uns 160 alumnes de 1r de primària de les escoles del Masnou van poder
gaudir de l’obra de titelles Dents netes, sí!!!, inclosa dins del catàleg d’activitats de promoció
de la salut que s’ofereix a les escoles i instituts des de la Regidoria de Salut Pública.
L’activitat va tenir lloc a l’Espai Escènic Ca n’Humet i enguany hi van participar les escoles
Ferrer i Guàrdia, Lluís Millet, Ocata, Rosa Sensat, Bergantí i Sagrada Família.
El grup L'Estenedor Teatre de Titelles fa anys que representa aquesta obra, amb una gran
acceptació per part de les escoles.
Dents netes, sí!!! vol ser una lliçó divertida sobre la necessitat de mantenir la higiene dental i
aprofita per treballar altres àmbits, com l’alimentació saludable, i recomana la ingesta de
fruites i verdures, així com la igualtat, trencant els estereotips de gènere, i el foment de les
bones relacions entre persones de diferents cultures i procedències.
XV CAMPIONAT DE XOUS DE CATALUNYA
El 2 de febrer, el Club de Patinatge del Masnou amb els grups de xou i de quartets van
participar en el XV Campionat de Xous de Catalunya, al Pavelló Nou Barris de Lleida.
Després dels pòdiums al Campionat Provincial de Barcelona de Vilanova i la Geltrú, en què
els grups de xou gran van assolir la primera i tercera posició, i a la categoria de quartets, la
primera posició, al Campionat de Catalunya el grup quartet va assolir la segona posició per
darrere del Reus, i a la disciplina de xous, la tercera posició per darrere de l'Olot, campió, i
del Reus, segona posició. El grup de xou, amb les patinadores del club més joves, van
assolir a la seva primera participació a l’elit d'aquesta disciplina una meritòria vuitena posició
d'un total de 12 grups participants.
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DIA ESCOLAR DE LA NO-VIOLÈNCIA I LA PAU (DENIP)
El dia 30 de gener, les escoles del Masnou van celebrar el Dia Escolar de la No-violència i la
Pau (DENIP). Sota el lema “La pau? A les teves mans!”, els alumnes de les escoles van
presentar una exposició amb fotografies de les seves mans pintades i al·lusives a la pau. Els
alumnes de quart de primària i primer d'ESO es van concentrar davant l'exposició i van llegir
el poema Invictus, de William Ernest Henley, que va ajudar Mandela durant els 27 anys que
va estar empresonat.
INAUGURACIÓ DE LES NOVES INSTAL·LACIONS DEL CDIAP
El 8 de febrer, va tenir lloc la inauguració de les noves instal·lacions a Can Malet de l'antena
sud del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de la Fundació
Maresme. L’acte va esdevenir un reconeixement de la importància d'aquest servei a la
comarca. Els parlaments de la inauguració van ser a càrrec del regidor de Salut Pública de
l'Ajuntament, el president de la Fundació i l’alcalde.
El CDIAP proporciona assessorament familiar, diagnòstic i tractament en règim ambulatori
d’infants de 0 a 6 anys que presenten algun tipus de trastorn, discapacitat, disfunció o
disharmonia en el seu desenvolupament, o que es troben en situació de risc de patir-ne. És
un servei de la Fundació Privada El Maresme que està integrat en el Sistema Català de
Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya i que atén casos de Premià de Mar, Premià
de Dalt, Alella, Teià i el Masnou. Actualment dóna servei a més de 250 infants, un 30% dels
quals aproximadament són del Masnou.
PLANTADA D’ARBRES AL PARC DE VALLMORA
Durant les dues primeres setmanes d’aquest mes de febrer, alumnes de cicle inicial i de
cicle mitjà d’educació primària dels centres educatius del Masnou van participar en la
primera sessió de la plantada d’arbres del parc de Vallmora que van organitzar
conjuntament la Regidoria d’Urbanisme i la Regidoria d’Ensenyament.
Aquesta primera sessió va ser d’orientació, i s’hi van tractar aspectes històrics de la
vegetació del Maresme i l’evolució que ha tingut fins al dia d’avui. L’alumnat també va poder
conèixer la importància dels parcs als pobles i ciutats, i van adquirir els coneixements
necessaris sobre els arbres que hi van plantar.
A la segona sessió, ubicada directament al parc de Vallmora, els alumnes van plantar un
arbre cadascú de la varietat Pinus pinae (pi). Una vegada plantats els arbres (entre 500 i
800 en total), cada alumne va col·locar una pedra personalitzada per reconèixer-los després.
3)

Donar compte dels decrets d'Alcaldia

a. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 21 de gener de 2014 pel qual es designa una
lletrada perquè representi i defensi els interessos municipals en el recurs contenciós
administratiu número 472/2013.
b. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 14 de febrer de 2014 pel qual es deleguen
totes les funcions de la secretària el dia 17 de febrer de 2014.
4)

Donar compte de les persones assistents a la sessió

L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, i els
regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani,
la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i
Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra.
Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr.
Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la
Sra. Judit Rolán i Romero.
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5) Aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei
d’escoles bressol municipals
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada d’Ensenyament, llegeix la
proposta següent:
“Vist l’expedient que es tramita per a l’adjudicació, per lots, del contracte de gestió indirecta, en
règim de concessió, del servei d’escoles bressol municipals.
Atès que ha estat incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques que regiran el contracte.
Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de Comunitat i Persones en relació amb aquesta
contractació.
S’han incorporat a l’expedient els informes preceptius de Secretaria i Intervenció.
Vist el que especifica l’article 109 i 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP),
en relació amb l’aprovació de l’expedient de contractació.
Vist el que estableix la disposició addicional segona del TRLCSP en relació amb les
competències com a òrgan de contractació.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació, per lots, de la gestió, en règim
de concessió, del servei d’escoles bressol municipals, el qual compleix les especificacions de
l’article 109 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 (TRLCSP), per procediment obert i diversos
criteris d’adjudicació, d’acord amb l’establert als articles 138 i 157 a 161 de la Llei esmentada.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions
tècniques particulars que han de regir la contractació.
Tercer. Aprovar la despesa màxima d’aquest contracte, per import d’1.953.475,36 euros, IVA
exempt; corresponent a un import de 845.301,95 euros, IVA exempt, per al lot 1, i 1.108.173,41
euros, IVA exempt, per al lot 2. Aquest import correspon a la subvenció màxima a satisfer per
l’Ajuntament del Masnou per tota la durada del contracte i per a cadascun dels dos lots en què
es divideix l’objecte del contracte.
La despesa màxima prevista per l’Ajuntament per a aquest any 2014 es finançarà amb càrrec a
l’aplicació del pressupost general de l’Ajuntament que es creï de l’expedient de modificació
pressupostària en curs. L’adjudicació del contracte resta condicionada a l’aprovació definitiva
d’aquesta modificació.
Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, per als exercicis següents
aquestes despeses seran a càrrec de la partida que en els pressupostos corresponents
s’habilitin i queden sotmeses a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient
per finançar les obligacions derivades del contracte.
Quart. Iniciar el procediment de contractació mitjançant la publicació de l’anunci de licitació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP Barcelona) i al perfil de contractant del web
de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 142 de la TRLCSP.
Cinquè. Complir altres tràmits preceptius i impulsar-los fins a la formalització del contracte.”
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El Sr. Màxim Fàbregas
El nostre Grup demana que aquest punt quedi sobre la taula. Creiem que la proposta s’ha
presentat amb poca antelació i que aquest fet ha impedit una negociació real entre govern i
oposició que nosaltres creiem necessària, perquè l’import del contracte, com s’acaba
d’esmentar, per als primers quatre anys és de gairebé dos milions, però per als vuit màxims
seria de quatre, així com per la durada del contracte, que pot arribar a vuit anys, i també pel
manteniment del projecte pedagògic i dels equips de professorat de tots dos centres. Després,
demanem al Govern que ajorni un mes com a màxim aquesta proposta i ens comprometem
com a grup municipal a treballar per aconseguir un acord en aquest tema. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Per tant, hi ha una petició efectiva de retirar el punt de l’ordre del dia que passaríem a votació.
Per tant, farem ara aquesta votació primer per decidir si seguim amb aquest tema o no.
El president sotmet a votació que aquest punt quedi sobre la taula amb el resultat següent: 7
vots a favor (PSC-PM i ICV-EUiA), 12 vots en contra (CiU, ERC-AM, GIM i la regidora no
adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP). La proposta que quedi sobre la taula queda rebutjada.
La Sra. Marta Neira
Senyor alcalde, hi ha una esmena del nostre Grup.
El Sr. Pere Parés
Primer hem de debatre l’esmena. És del seu grup, no? Doncs faci la presentació de l’esmena.
La Sra. Marta Neira
Sí, nosaltres evidentment també pensàvem que era millor deixar sobre la taula aquest tema,
però, bé, per si de cas, nosaltres vam presentar una única esmena, que diu així: “Incloure
l’obligació per a l’adjudicatari de subrogar-se l’actual personal docent de les escoles bressol Sol
Solet i Barqueta.” És només aquesta esmena. Suposo que ara s’ha de votar.
El Sr. Pere Parés
Gràcies. Si de cas, i si els sembla bé, fem una explicació de vot de l’esmena amb l’explicació
del vot de la proposta si s’aprova o no, però farem l’explicació del vot.
El president sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-PM amb el
resultat següent: 7 vots a favor (PSC-PM i ICV-EUiA), 11 vots en contra (CiU, ERC-AM i GIM) i
3 vots d’abstenció (PP i la regidora no adscrita). L’esmena presentada pel Grup Municipal del
PSC-PM queda rebutjada.
El Sr. Pere Parés
Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules
administratives i prescripcions tècniques particulars per a l’adjudicació de contracte i gestió del
servei d’escoles bressol municipals.
El president sotmet a votació la proposta presentada per l’Equip de Govern amb el resultat
següent: 14 vots a favor (CiU, ERC-AM, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 7 vots en contra
(PSC-PM i ICV-EUiA). S’aprova per majoria absoluta.
La Sra. Judit Rolán
Bona nit i gràcies, senyor alcalde. Aquest és un punt que ha costat d’aprovar, fins a l’últim
moment. És ben veritat que, un cop més, fa la sensació, com bé diu el company, d’haver-ho fet
ràpid i sense l’elegància que s’esperava. Ens manquen encara explicacions quant als
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indicadors de qualitat del servei o més debat sobre les línies pedagògiques, però entenc que
l’aprovació s’havia de fer avui pel que fa al correcte funcionament des de l’inici del proper curs
escolar, que esperem que s’esdevingui sense cap ensurt. Gràcies.
El Sr. Francisco Avilés
En la línia del que ha dit la meva companya, per garantir, segons ens van informar, els terminis
legals un cop iniciat el procediment d’adjudicació i de no fer-ho en un altre ple, ja que podria
suposar l’entorpiment o el bon desenvolupament de la perfecció del servei de l’escola bressol.
D’aquí que hàgim votat en contra de deixar-lo sobre la taula. Quant a l’esmena presentada pel
Partit Socialista, per evitar generar una frustració a determinats treballadors, com que, des del
meu punt de vista jurídic, que potser no és compartit, lògicament, entenc que seria una esmena
il·legal o nul·la i que, per tant, no podem obligar que un licitador es vegi amb l’obligació de
subrogar els treballadors, i amb això jo comparteixo l’opinió dels informes que tenim de la casa.
Entenia que ens agradaria a tots perfectament que respectessin i es garantissin els llocs de
treball, però per evitar posar primer una clàusula de nul·litat o possible nul·litat del contracte i
després generar una expectativa a treballadors que possiblement no es podria complir, per això
l’hem rebutjada.
I quant als plecs, entenem que ja fa dos anys que es va iniciar el contracte. De fet, algunes
coses es deuen haver fet bé, entenem. Si retrocedim en el temps, veurem com va ser de mogut
aquell Ple respecte a aquest, que en teoria és un contracte de més llarga durada que engloba
les dues escoles bressol. Entenc que les coses es deuen haver estat fent bé i d’aquí la nostra
confiança amb el vot positiu.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bé, nosaltres bàsicament hem estat d’acord amb la proposta del Govern. Ens suposa de facto
una descentralització i el futur de la gestió no dels recursos —i el problema en aquest debat
més que potser de descentralització és de recursos, precisament perquè els ajuts que ens
vénen de la Generalitat, bàsicament, cada cop han anat a menys i més tard. El debat de fons
de què estem parlant és de fer un model que sigui gestionable d’una forma efectiva per
l’Ajuntament i amb els recursos de què disposa, encara que el debat de fons i del que haurem
de parlar quan toqui és de la manca real de recursos per poder mantenir un model d’escoles
bressol com el que s’ha tingut fins ara. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Doncs bé, per dur la contrària als que han intervingut fins ara, el nostre
Grup ha votat en contra d’aquesta proposta per diverses raons, que passaré a justificar.
La primera, per la negativa del Govern de CiU i ERC, que han reiterat fa una estona en aquest
mateix Ple d’intentar arribar a una solució negociada amb l’oposició o, almenys, amb la part de
l’oposició que nosaltres creiem que era partidària que el Masnou gaudís d’una oferta pública i
de qualitat en l’etapa de l’ensenyament de 0 a 3 anys. Ens ha sobtat molt el vot favorable del
GIM i del Partit Popular, ateses les manifestacions que havien fet anteriorment en altres plens,
però rectificar és de savis. Malgrat les manifestacions de la regidora d’Ensenyament de
negociar la proposta amb l’oposició, com ho havia fet de manera reiterada i malgrat les
demandes que havien fet les famílies de participar en els treballs d’elaboració dels plecs, el cert
és que ni les demandes de les famílies han estat ateses ni l’oposició ha disposat de la
informació corresponent amb més de cinc dies d’antelació i, quan el nostre Grup, la setmana
passada va demanar en comissió informativa i ha reiterat avui que el tema quedés sobre la
taula per poder disposar d’un mes més per negociar-ne el contingut, la resposta del Govern ha
estat negativa. Per tant, els fets contradiuen les paraules.
Per això, vista la nul·la disposició del Govern a negociar la proposta i vistos els antecedents, i
atès l’escàs termini de què hem disposat, el nostre Grup ha renunciat a presentar-hi esmenes i
ha preferit votar en contra de la proposta i reservar-se la possibilitat, i ha anunciat aquesta tarda
a la regidora per correu electrònic que presentarà un recurs contra aquesta aprovació. És
únicament una possibilitat.
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La segona raó, tant o més important que l’anterior, per la qual hi hem votat en contra està
motivada per l’obstinació del Govern a negar la possibilitat que els plecs incloguin la subrogació
del professorat que actualment forma els equips pedagògics d’ambdues escoles o bé
d’incorporar la subrogació com un dels criteris a valorar en l’adjudicació. No ens consten
queixes respecte del funcionament de cap de les dues escoles i, al contrari, hem sentit opinions
molt favorables del seu funcionament d’algunes de les famílies usuàries del servei. Per tant,
se’ns fa difícil acceptar que el Govern presenti uns plecs que no tenen en compte aquesta
circumstància i que, en no contemplar la subrogació del personal docent, posen en perill la
supervivència de tots dos projectes. I se’ns fa més difícil encara quan hi ha altres municipis,
com ara Montcada i Reixac, que, amb el mateix marc legal, l’any passat va preveure en els
seus plecs l’obligació de l’empresa concessionària de subrogar el personal de les escoles
bressol.
La tercera raó del nostre vot contrari es justifica per la nostra oposició al canvi substancial en el
model de gestió que comporten aquests plecs. L’atorgament de la gestió de la totalitat dels
serveis propis de l’escola i d’altres com la neteja i el manteniment de l’equipament no és res
més que una mostra de la ganduleria del Govern, que, per comoditat, ha preferit modificar el
sistema actual encara que això comporti un increment dels costos del servei i una disminució
en els mecanismes de control de la concessió. I, per cert, em sobta que el servei és posi a
concurs exempt d’IVA quan, a més a més del servei educatiu, s’està parlant de manteniment i
de neteja d’edificis. Per tant, això és una cosa que crec que valdria la pena que s’estudiés.
Un possible objectiu amagat d’aquests plecs podria ser la voluntat del Govern de descarregar
de tasques alguns dels treballadors municipals per, posteriorment, poder justificar la supressió
posterior dels seus llocs de treball.
La quarta raó de la nostra oposició a la proposta està motivada perquè aquest canvi en el
model va acompanyat d’unes obligacions econòmiques per a l’Ajuntament, que poden
comportar que, en els propers vuit anys, el Masnou hagi de dedicar més de 4 milions d’euros al
manteniment del servei, una xifra substancialment més elevada que els costos que actualment
suportem. A més, tal com es recull en l’informe de la intervenció municipal, que tot i que no ho
diu expressament, es podria entendre com a desfavorable, diu: “No es pot assegurar la
suficiència financera dels futurs pressupostos d’aquest Ajuntament per garantir el pagament de
la subvenció al contractista, en no disposar dels instruments de finançament necessaris per a la
prestació d’aquest servei.” Per tant, en aquesta situació de possible insuficiència de
finançament, en la nostra opinió es feia més necessari que mai que el Govern intentés cercar
un acord amb més grups municipals que garantís el seu suport a la proposta. Malauradament,
el Govern ha mirat cap a un altre lloc i ha decidit prendre la directa en aquest tema.
La cinquena raó del nostre vot en contra és que la proposta preveu una adjudicació del servei
per a un mínim de quatre anys, prorrogable fins als vuit, i ho fa a poc més d’un any de les
eleccions municipals, hipotecant l’acció del proper Govern municipal per a tot el seu mandat.
Creiem que aquesta era una altra de les raons que justificaven la necessitat d’un pacte amb
altres grups que es comprometessin a tirar endavant aquest projecte.
I la sisena i darrera és que la redacció dels plecs fa impossible que, en el cas que hi estiguessin
interessats, els professors que actualment formen els equips pedagògics de totes les escoles,
es puguin presentar al concurs, ja que, entre altres clàusules, s’estableix que, per ser admesos
a la licitació, han d’acreditar un mínim anual de negoci de 250.000 euros, requisit que no pot
complir cap dels dos equips actuals.
Des de fa temps, ICV-EUiA va manifestar al Govern, i en particular a la regidora
d’Ensenyament, la nostra voluntat d’intentar arribar a acords en relació amb la gestió de les
escoles bressol, però les nostres ofertes no han rebut resposta, de manera que aquest acord
ha estat impossible, ja que, modificant la dita popular: “Dos no s’estimen si un no ho vol”, i en
aquest cas qui no ho ha volgut és el Govern.
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Volem denunciar l’actuació del Govern, que l’any passat va optar per adjudicar el servei de
gestió de La Barqueta únicament per a un curs escolar, perquè la concessió finalitzés al mateix
temps que la del Sol Solet, amb l’objectiu, deien, de possibilitar que fos una única empresa la
que gestionés tots dos centres, i ara, en canvi, presenta uns plecs que permeten l’adjudicació
de dos lots diferents. Creiem que aquesta actuació contradictòria només ha servit per crear una
angoixa innecessària entre les famílies i l’equip de professorat de la Barqueta, angoixa que
s’hauria pogut estalviar havent previst l’adjudicació feta l’any passat per a un període superior.
Vull acabar advertint al Govern que el nostre Grup vetllarà perquè tant el Govern com l’empresa
o empreses que finalment resultin adjudicatàries compleixin totes i cadascuna de les
obligacions que consten als plecs que acabem d’aprovar i que, en cas d’incompliments,
adoptarem les accions necessàries per denunciar-les allà on calgui i, per si hi havia algun dubte
respecte al tema de la subrogació, només llegiré l’apartat dels plecs de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac que fan referència a quest tema i diuen el següent:
“Subrogació de personal. El concessionari, amb efectes des de la data d'inici del contracte,
absorbirà, per mitjà de subrogació en els contractes de treball, el personal necessari, en
funció de la demanda i de l'estructura organitzativa proposada, que reuneixi els requisits
previstos en la legislació vigent en matèria de subrogació. Als efectes informatius que preveu
l'article 120 TRLCSP, s'incorporen, com a annex II d'aquest plec, la relació i les condicions
laborals del personal dependent de les empreses concessionàries que en l'actualitat estan
prestant el servei.” Gràcies.
La Sra. Marta Neira
Bona nit a tothom. Bé, suposo que a la senyora Condeminas no li ha estranyat el nostre vot
contrari, ja que ja li vaig dir a la comissió que, si no era acceptada la nostra esmena, hi
votaríem en contra, perquè, pel meu Grup Municipal, és fonamental la continuïtat del personal
de les escoles bressol, per una qüestió òbvia: estem parlant d’equips professionals altament
qualificats que fan una tasca excel·lent al capdavant de cadascuna de les escoles bressol i és
fonamental garantir la continuïtat de l’equip docent i del model pedagògic actual en benefici
dels nens i de les nenes de les escoles. Per aquest motiu, el nostre Grup ha presentat una
única esmena als plecs de clàusules per a l’adjudicació del contracte de gestió de les escoles, i
ha demanat incloure l’obligació per a l’adjudicatari de subrogar l’actual personal de les escoles
bressol. Jo també vull recordar que aquesta demanda l’hem sustentada amb un document que
recull la normativa laboral aplicable i que no deixa cap dubte de la possibilitat d’incloure en els
plecs l’obligatorietat de subrogar el personal. No ho llegiré tot, però ja en aquest document feia
referència a diferents sentències del Tribunal Suprem i altres estaments jurídics, però només
vull ressaltar una part d’aquest document que els vaig passar i que diu:
“Una ejemplar sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que conviene ser leída por
quien tenga interés en esta cuestión nos da incluso más posibilidades al respecto, así tenemos
que los distintos supuestos de subrogación empresarial asumiendo la patronal entrante los
derechos y obligaciones de la empresa saliente, se reconducen en la actualidad a las
siguientes i cita diferentes mecanismos. Uno de ellos es la simple aplicación del artículo 44 del
Estatuto de los trabajadores, que es una norma de rango superior a cualquier convenio”, que a
més ha estat reformat al compàs de la directiva comunitària. Un altre mètode que esmenta és:
“la sucesión empresarial por disponer los pliegos i concesiones administrativas”.
Escolti’m, d’això, n’hi havia referències, diferents sentències i formes d’aplicar-ho. Per tant, jo
crec que és evident que, diguin el que diguin els plecs, els treballadors veuran reconegut el seu
dret a la subrogació per imperatiu de l’article 44 de l’Estatut dels treballadors, però si els plecs
ho imposen, és exigible més clarament, sense necessitat de futures demandes judicials si
l’empresa les qüestiona o no assumeix la subrogació del personal. Miri, nosaltres tenim molt
clar que optar a favor o en contra d’incloure la subrogació en els plecs no és una decisió
tècnica, sinó política, hi ha arguments jurídics tant a favor com en contra d’incorporar als plecs
l’obligació de subrogar el personal. La decisió política és a quins arguments jurídics decidim
acollir-nos, simplement. Si el Govern opta en contra de la subrogació és perquè sap, dic jo que
és l’única explicació que se m’acut, que d’aquesta manera el contracte serà més atractiu per a
les empreses, i optar a favor de la subrogació, en canvi, és apostar per mantenir l’equip docent
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en benefici dels nens i les nenes i garantir l’actual model pedagògic, que s’ha mostrat altament
satisfactori, tant per als usuaris com per a l’Ajuntament. Jo realment lamento profundament la
manca de voluntat política de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, més
proclius als interessos del mercat i dels contractistes quan nosaltres creiem que han de
prevaldre els interessos del servei, la seva qualitat i continuïtat, els de les famílies, dels
alumnes i dels treballadors.
A mi no em sorprèn la seva decisió, perquè ja ho van fer, no van estar d’acord a incloure la
subrogació quan ja es va fer la contractació de Sol Solet i tampoc en el cas de l’Escola de
Música. Per tant, no m’esperava un canvi d’actitud en aquest sentit, però, ho repeteixo, ho
lamento profundament. Gràcies.
La Sra. Noemí Condeminas
En primer lloc, vull agrair el vot favorable del Grup del Partit Popular, del GIM i de la regidora no
adscrita, que hi han votat a favor, i també vull agrair l’esforç de tot l’equip tècnic en l’elaboració
d’aquests plecs que avui hem aprovat per garantir la continuïtat de les nostres escoles bressol
municipals per un període llarg que dóna estabilitat tant a l’Ajuntament com a les famílies i a
l’empresa concessionària que guanyi l’adjudicació. En aquests plecs, ha prevalgut, encara que
s’hagi dit avui el contrari, per la seva gran importància, el criteri pedagògic i no hem innovat
pràcticament res, és a dir, hem mantingut aquells que ja teníem, perquè, com bé es diu, allò
que funciona no s’ha de tocar. Hem intentat puntuar les millores que fomenta aquest model.
Hem sentit, ara fa una estoneta, un seguit d’esmenes o de reflexions que qüestionen el fet de si
es pot incloure la subrogació del personal en un plec de concurs públic i ens remetem a
l’informe jurídic de la secretària d’aquest Ajuntament i altres fonts jurídiques consultades, tal
com vam fer amb l’Escola de Música i amb l’anterior contractació de Sol Solet. L’obligació de
subrogació es deriva de les obligacions de la normativa laboral i en especial del conveni
col·lectiu, i en aquest cas concret no hi consta aquesta obligació. Però això no pot condicionar
les obligacions de caire administratiu i la doctrina sobre contractació administrativa deixa molt
clar que no es pot incloure ni com a requisit ni com a criteri de valoració en les circumstàncies
actuals, vistos els informes jurídics i no pas articles importants de juristes, que no deixen de ser
articles d’opinió basats en sentències, però en el jutjat social no són informes jurídics com els
que vostè ens ha mostrat.
Per tant, per molta sentència favorable que hi hagi, hem de considerar que els informes que
ens han aportat tots els serveis jurídics consultats ens desaconsellen incloure la subrogació en
el plec. Entenem que no hi ha prou marge de dubte perquè un òrgan de govern aprovi un plec
incloent-hi clàusules que no tenen suport jurídic. Aquesta regidora, i em poso al capdavant,
estaria assumint un possible risc de prevaricació i degeneraria en demores en la tramitació de
la contractació que podrien afectar negativament la prestació del servei. Ara bé, això no va en
detriment de l’exercici dels drets que puguin o vulguin fer els treballadors davant l’empresa. Si,
com vostè diu, l’article 44 queda implícit, no hem de patir, perquè aquest Equip de Govern
treballarà com fa dos anys amb l’escola bressol i que es va resoldre favorablement i igual que
ho va fer amb l’Escola de Música i es va resoldre d’igual manera. Ho tornarem a fer de nou, si
cal, perquè més enllà de qualsevol opinió, aquesta regidora no té més intenció que fer que allò
que funciona continuï, però sense un interès particular perquè ningú ni cap empresa entenem
que és la nostra responsabilitat. Ha de prevaldre el dret a concurs i l’oportunitat de qualsevol de
treballar amb l’equip docent que convingui, encara que nosaltres treballem perquè es
mantingui. Com no podia ser d’una altra manera, suposo que entendran que per mi el més fàcil
seria posar-ho i atendre a raons, però no estem per fer-ho fàcil, sinó per intentar fer-ho al més
correcte possible, i de ben segur que ens equivocarem, potser m’he equivocat, però no puc
negar allò que jurídicament se m’ha demostrat.
Referent al tema de la urgència que plantejava el senyor Màxim Fàbregas en nom d’Iniciativa,
he de dir que un dels motius pels quals no ha estat acceptat, si bé és cert que vam presentar-li
via correu electrònic tots els plecs el 23 de gener, el plec definitiu es va presentar uns dies
abans de la comissió, i és cert que potser no hi ha hagut tot el temps que voldria, però sí que
s’ha treballat amb les famílies. S’han fet tres reunions amb les famílies, de les quals, si ho vol, li
puc mostrar les actes, però em semblaria una falta també de responsabilitat acceptar-li això
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quan hi ha hagut altres grups que sí que s’han volgut reunir, que sí que hi han presentat
esmenes i que sí que han treballat aquells plecs. Per tant, no crec que sigui just als uns donarlos un temps i a un altre, un altre.
Llavors, dit tot això, no sé si em deixo alguna cosa. Si hi ha algun aclariment més, ja el farem.
Agraeixo de nou a tots aquells que han aportat esmenes i opinions per millorar aquest plec i
que, fora de tota demagògia, han sabut coresponsabilitzar-se d’allò que ens marca la normativa
vigent, encara que no sigui del nostre grat. Gràcies.
La Sra. Marta Neira
Sí, només vull dir un parell de cosetes a la senyora Condeminas. Miri, podria haver consultat
tots els ajuntaments que tenen escoles bressol i escoles de música i que sí que han inclòs en
els plecs de condicions l’obligació de subrogar el personal. I permeti’m que li digui que, si algú
d’aquest Ajuntament li ha dit que se la pot acusar de prevaricació, de veritat que l’han
informada molt malament. Dubto que cap expert jurídic d’aquest Ajuntament li hagi fet aquest
advertiment i penso que s’ho ha tret de la màniga. Evidentment, vostè pot, com li he dit,
recórrer als arguments jurídics, socials i laborals, o recórrer i fer cas des dels arguments jurídics
del contenciós administratiu. És una decisió política, com li he dit abans, i hi insisteixo. Miri
altres ajuntaments que sí que ho han inclòs. Moltes gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
No sé a qui es referia la regidora quan parlava de demagògia i m’agradaria que m’ho expliqués.
Ella mateixa es contradiu. Diu que és la seva voluntat i entenc que, quan diu la seva voluntat,
també és la voluntat del Govern del qual ella forma part, perquè ja ha parlat moltes vegades de
jo, jo, jo i a mi, a mi, a mi, i llavors no sé si està dient jo i els meus companys o els meus
companys i jo o jo únicament quan ha dit allò que el que funciona no cal tocar-ho. Doncs la
millor manera de no tocar allò que funciona és incorporar l’obligació de subrogació del personal.
Per tant, si us plau, no es contradigui i no faci demagògia.
D’altra banda, vostè esmenta que se’ns van enviar els plecs per correu electrònic el 23 de
gener i jo li recordaré que hi ha coses que no puc dir, perquè la deixaria en evidència, però jo li
recordaré que els plecs que se’ns van enviar el 23 de gener eren uns plecs provisionals i que
els plecs definitius els vaig haver de reclamar per correu electrònic una vegada convocada la
comissió informativa. Per tant, senyora Condeminas, sigui rigorosa i atengui’s a la veritat.
I, finalment, jo només he sentit que s’ha presentat una esmena i és l’esmena del partit
Socialista. Per tant, no entenc a quins altres grups municipals es referia vostè quan diu que han
fet esforços i han presentat esmenes, en plural, perquè aquí només n’han presentada una i és
l’esmena de la subrogació i, en els altres casos, l’únic que he sentit són arguments a favor de la
proposta del Govern, però d’esmenes, ni una. Per tant, senyora Condeminas, ho repeteixo,
sigui rigorosa i atengui’s a la veritat.
La Sra. Noemí Condeminas
Bé, començaré a contestar al senyor Màxim Fàbregas. Si justament estic en aquest conflicte és
per ser rigorosa i per atendre’m als informes que em donen. Si he dit esmenes, doncs esmenes
i opinions, té tota la raó i, per tant, la hi dono. Però sí que han vingut persones, ja no direm en
concret qui, però amb els plecs molt treballats i amb moltes opinions i moltes preguntes que
han ajudat tant aquestes persones a acabar de decidir el seu vot com a nosaltres mateixos a
veure allà on podem millorar d’ara en endavant, això li ho puc garantir.
Respecte a la senyora Marta Neira, jo li dic i li ho torno a dir: si vol posar en dubte la meva
paraula, posi-la i quan parlo de prevaricació no m’ho trec de la màniga, perquè jo no sóc jurista.
Hi ha tres informes i en un es diu específicament. Els ajuntaments que ho posen no tenen
informes negatius. Per tant, jo el que no puc fer és mirar cap a un altre cantó i fer veure que no
tinc aquest informe, perquè realment estaria fent malament la meva feina. I jo ara li dic que el
que vostè aporta són articles, escrits per juristes correctíssims i puc estar-hi fins i tot a favor,
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però jo li dic: mostri’m un sol informe jurídic, un informe i no article, que em contradigui en el
que tinc i podem parlar-ne. Com que no és així, no ho hem pogut fer. Gràcies.
La Sra. Marta Neira
Jo pregaria a la senyora regidora que ens passi aquests informes que diuen això, i hi insisteixo.
Bé, només això, perquè m’encantaria veure-ho, de veritat.
6) Aprovació inicial de la modificació de la plantilla, catàleg i relació de llocs de treball
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, fa un resum de la
proposta, la qual, literalment, diu el següent:
“Atès que des de la Regidoria de Recursos Humans i Règim Intern s’estan portant a terme
polítiques de tecnificació, racionalització i reorganització dels recursos humans de l’Ajuntament,
que es van engegar i realitzar durant els exercicis 2012 i 2013, i que tenen la seva continuïtat
aquest any 2014, es presenta la present proposa de modificació de la relació de llocs de treball
i de la plantilla a fi de recollir les revisions que a continuació es detallaran, i que es fonamenten
en la normativa que a continuació s'indica.
Vist que l’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, diu: “La plantilla de personal de les
entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales,
classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i
l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les
constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què pertanyen, d’acord amb la
titulació exigida per al seu ingrés.”
Vist que l’article 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, defineix: “1. La relació de llocs de
treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat
local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i correspon tant a funcionaris com al
personal eventual i al laboral” i “2. Mitjançant les relacions de llocs de treball s'assignen les
funcions, atribucions i comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs
de treball, i es determinen, en el cas de personal funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la
categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball.”
Vist el que disposa l’article 20.7 de la Llei de Pressupostos generals de l’Estat per al 2014, en el
qual s’estableix que es poden realitzar adequacions retributives que, amb caràcter singular i
excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del
nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a
cada programa.
Vist el que disposa l’article 92 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i segons l’article primer apartat vint-i-quatre de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que estableix que: “2. Amb caràcter
general, els llocs de treball a l’Administració local i els seus organismes autònoms seran
desenvolupades per personal funcionari” i també indica que: “3. Corresponen exclusivament als
funcionaris de carrera al servei de l’Administració local l’exercici de les funcions que impliquin la
participació directa o indirecta en l’exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels
interessos generals. Igualment són funcions públiques, el compliment de les quals queda
reservat a funcionaris de carrera, les que impliquin exercici d’autoritat, i en general, aquelles
que, en desenvolupament d’aquesta llei, es reservin als funcionaris per a millor garantia de
l’objectivitat, imparcialitat i independència en l’exercici de la funció.”
Vist l’article 9 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), que
diu: “En tot cas, l'exercici de les funcions que impliquin la participació directa o indirecta en
l'exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals de l'Estat i de
les administracions públiques corresponen exclusivament als funcionaris públics, en els termes
que en la llei de desenvolupament de cada administració pública s’estableixi.”
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Atesos els dos articles anteriors, la Regidoria de Recursos Humans i Règim Intern proposa la
funcionarització de llocs de treball vinculats a l’àrea econòmica, a la potestat sancionadora, a la
protecció i seguretat de les dades, i els llocs de tramitació administrativa.
Vist que, per Decret d’Alcaldia de 30 de gener de 2014 s’ha aprovat el pressupost prorrogat per
a l’exercici 2014.
Vist que l’article 27.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que: “La plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva vigència, per
respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o millora dels existents
que no admetin demora per l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització
administrativa interna.”
Atès l’article anterior, la Regidoria de Recursos Humans i Règim Intern, per donar resposta a
criteris d’organització administrativa interna, considera necessari:
a) Transformar les places d’auxiliar administratiu/iva en places d’administratiu/iva en tots
aquells casos en què quedi acreditat que les funcions que es realitzen són d’administratiu.
Aquest canvi es farà gradualment i no suposarà cap augment de plantilla, ja que es regirà
per procediments de promoció interna. En aquest exercici, es preveu canviar dues places
de la plantilla de personal funcionari.
b) Modificar el requisit per ocupar els llocs de treball de tècnic/a i de comandament que són de
grup A2, per grup A1 o A2, en tots aquells casos en què la titulació requerida pugui ser
també llicenciatura. Aquest canvi no té afectació econòmica.
c) Modificar els llocs de treball següents, que tenen com a requisit per a la seva ocupació el
grups A2 i C1, eliminant el grup C1 com a requisit per ocupar el lloc: tècnic/a de Serveis
Centrals, responsable de Promoció Econòmica, insertor/a laboral, tècnic/a d’Educació, i cap
de la Unitat de Manteniment. Tots aquests canvis no requereixen una nova valoració i, per
tant, no tenen cap afectació econòmica.
d) Modificar les fitxes dels llocs de treball següents per a la correcció d’errors i/o adequació a
les funcions que es realitzen realment, així com canvis de nomenclatura: tècnic/a de gestió
l’Àrea d’Administració i Finances, tècnic/a de Serveis Centrals, tècnic/a auxiliar de Serveis
Centrals, tècnic/a auxiliar de Rendes, cap d’ordenances, ordenança/operador d’informàtica,
tècnic/a de Promoció Econòmica, tècnic/a auxiliar de Comunitat i Persones, tècnic/a del
patrimoni cultural, oficial 2a mecànic/manyà. Tots aquests canvis no requereixen una nova
valoració i, per tant, no tenen cap afectació econòmica.
e) Dotar el lloc d’administratiu amb un efectiu més i dotar el lloc de vigilant cívic amb un efectiu
menys.
Atès el referit article 27.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, la Regidoria de Recursos
Humans i Règim Intern, per donar resposta a la millora dels serveis existents de l’Àrea de
Comunitat i Persones, el Departament d'Urbanisme i Habitatge, el Departament de Serveis
Centrals i el Departament de Recursos Humans, proposa, conforme a la valoració de llocs de
treball aprovada pel Ple de 18 de juny de 1998:
a. Revalorar el lloc de treball de tècnic/a de gestió de l’Àrea d’Administració i Finances
b. Crear el lloc de treball de tècnic/a de Recursos Humans
c. Revalorar el lloc de treball d'enginyer/a
d. Crear el lloc de tècnic/a de Comunitat i Persones
e. Revalorar el lloc de treball de corrector/a de català
f. Modificar les dedicacions dels llocs de treball de tècnic/a de gestió de l’Àrea d’Administració
i Finances, tècnic/a de Serveis Centrals, tècnic/a auxiliar de Rendes, enginyer/a,
arquitecte/a, aparellador/a, cap de Serveis Socials, i cap de la Unitat de Manteniment i
Serveis Municipals.
Vist que s’amortitzen de la plantilla per jubilacions o incapacitats permanents produïdes al llarg
de l’exercici 2013 una plaça d’aparellador/a, una plaça de personal qualificat d’oficis, una plaça
d’operari/ària de neteja, així com una plaça de vigilant cívic que es trobava vacant.
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Atès que no és necessària l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits del pressupost,
ja que l'article 27.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que: “La modificació de la
plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de crèdits del pressupost quan la
despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la
modificació per reducció, o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que
no es pretenguin proveir en l'exercici, i atenent que les reduccions compensen les ampliacions.”
Vist l’informe de Recursos Humans de data 24 de gener de 2014.
Vistes les actes de la negociació efectuada amb les organitzacions sindicals els dies 16, 20 i 30
de gener, i 4 i 5 de febrer de 2014, conforme a l’article 35 de l’EBEP, que estableix com a
matèria de negociació les relacions de llocs de treball.
Vist l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és l’òrgan
competent per aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar inicialment la funcionarització dels llocs de treball que s’especifiquen a
continuació amb les consegüents modificacions a la plantilla, el catàleg i la relació de llocs de
treball:
a) Administratius (fitxa 42 i 43)
b) Auxiliars administratius (fitxa 15, 16, 17, 27, 33 i 34)
c) Tècnic/a d’anàlisi de costos (fitxa 73)
d) Tècnic/a auxiliar de Rendes (fitxa 60)
e) Tècnic/a auxiliar de Tresoreria (fitxa 62)
f) Tècnic/a auxiliar de Recursos Humans (fitxa 58)
g) Responsable de Noves Tecnologies (fitxa 116)
h) Tècnic/a auxiliar de Noves Tecnologies (fitxa 64 i 65)
i) Tècnic/a auxiliar d’Administració Electrònica (fitxa 51)
j) Tècnic/a de Salut Pública (fitxa 81)
k) Tècnic/a de Medi Ambient (fitxa 94)
l) Tècnic/a auxiliar de Manteniment (fitxa 56)
Segon. Aprovar inicialment la modificació la plantilla de personal funcionari i laboral en el sentit
d’incorporar les places per a donar compliment a les modificacions de llocs de treball següents
(annex 1 de l’expedient):
a) Crear a la plantilla de personal funcionari una plaça de tècnic/a de gestió de l’escala
administració general grup A2 per al lloc de tècnic/a de Recursos Humans.
b) Crear a la plantilla de personal funcionari una plaça de tècnic/a de gestió de l’escala
administració general grup A2 per al lloc de tècnic/a de Serveis Centrals, amortitzant
una plaça d’administratiu C1.
c) Crear a la plantilla de personal laboral quatre places de tècnic mitjà grup A2 per als llocs
de treball de responsable de Promoció Econòmica, tècnic/a d’Educació, tècnic/a de
Comunitat i Persones i cap de la Unitat de Manteniment, amortitzant quatre places de
personal qualificat grup C1.
d) Crear a la plantilla de personal funcionari dues places d’administratiu/iva, que es
cobriran per promoció interna amb la consegüent amortització de places d’auxiliar
administratiu/iva.
e) Crear a la plantilla de personal laboral una plaça de personal qualificat grup C1, per al
lloc de tècnic/a auxiliar de Comunitat i Persones, que es cobrirà per promoció interna,
amb la consegüent amortització d’una plaça d’auxiliar administratiu/iva.
f) Crear a la plantilla de personal laboral una plaça de personal qualificat grup C1, per al
lloc de tècnic/a auxiliar de biblioteca, que es troba vacant, amortitzant la plaça de
tècnic/a auxiliar de l’escala administració especial de la plantilla de personal funcionari
corresponent al lloc de tècnic auxiliar de biblioteca.
g) Amortitzar de la plantilla de personal funcionari una plaça d’aparellador/a grup A2.
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h) Amortitzar de la plantilla de personal laboral una plaça de personal qualificat d’oficis que
cobria el lloc de xofer/a 1a, una plaça d’operari/ària de neteja i una plaça de personal
d’oficis no qualificat que cobra el lloc de vigilant cívic.
La plantilla de personal funcionari quedarà composta de la manera següent:
Escala

Subescala

Habiliats
estatals

Administració
general

Administració
especial

Classe o
categoria Denominació plaça

Superior
Superior
Superior

Tècnica
Gestió
Administrativa
Auxiliar
Subalterns

Tècnica

Tècnic
superior

Tècnic
mitjà

Tècnic
auxiliar

Administració
especial

Serveis
especials

Serveis
especials

Núm.
places Grup Vacants

Secretari/ària
Interventor/a
Tresorer/a

1
1
1

A1
A1
A1

-

Tècnic/a d'administració
general
Tècnic/a de gestió
Administratius
Aux. administratius
Subalterns

1
9
26
19
1

A1
A2
C1
C2
AP

3
12
13
-

Arquitecte/a
Economista
Enginyer/a

2
1
1

A1
A1
A1

-

Aparellador/a
Enginyer/a tècnic/a
Medi Ambient
Salut Pública

1
1
1
1

A2
A2
A2
A2

1
1
1

Delineant
Tècnic/a auxiliar biblioteca
Tècnic/a auxiliar informàtica

1
1
2

C1
C1
C1

2

1

A1

-

1
2

A2
C1

1
1

1

A2

-

1
3
8
27

C1
C1
C2
C2

1
1

Comeses
especials Tècnic/a superior gestió
Tècnic/a mitjà/ana
emergències
Tècnic/a auxiliar inspecció
Policia
Local
Inspector/a Policia Local
Sotsinspector/a Policia
Local
Sergents
Caporals Policia Local
Agents Policia Local

(1)

(2)

(3)

Observacions:
(1) Aquesta plaça no està vacant per autorització excepcional de
funcionari de carrera ajuntament.
(2) Quan es cobreixin dues de les vacants s'amortitzaran dues places
d'auxiliar administratiu.
(3) Quan es cobreixi aquesta vacant, s'amortitzarà una plaça de
caporal.
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La plantilla de personal laboral quedarà composta de la manera següent:
DENOMINACIÓ PLACES
Tècnics mitjans
Personal qualificat
Personal qualificat
Personal qualificat d'oficis
Auxiliars
Subalterns
Personal d'oficis no qualificat
Personal de neteja

GRUP

PLACES

VACANTS

A2
C1
C2
C2
C2
AP
AP
AP

38
30
8
25
20
16
9
14

19
13
7
19
7
10
7
8

(1)
(2)

(3)

Observacions:
(1) S'amortitzaran quatre places quan es realitzi el procés de funcionarització.
(2) S'amortitzaran tretze places quan es realitzi el procés de funcionarització.
(3) S'amortitzaran cinc places quan es cobreixin cinc vacants de personal qualificat C1 per
promoció interna i tretze places quan es realitzi el procés de funcionarització.

Tercer. Aprovar inicialment la modificació de la relació i el catàleg de llocs de treball en el sentit
següent (annex 2 i 3 de l’expedient):
a) Crear els llocs de treball següents:
a. tècnic/a de Recursos Humans (fitxa 96),
b. tècnic/a de Comunitat i Persones (fitxa 74)
b) Revalorar els llocs de treball de:
a. tècnic/a de gestió de l’àrea d’Administració i Finances (fitxa 107),
b. enginyer/a (fitxa 114)
c. corrector/a de català (fitxa 71)
c) Modificar les dedicacions dels llocs de treball de:
a. tècnic/a de gestió de l’àrea d’Administració i Finances (fitxa 107),
b. tècnic/a de Serveis Centrals (fitxa 82)
c. tècnic/a auxiliar de Rendes (fitxa 59)
d. enginyer/a (fitxa 114)
e. arquitecte/a (fitxa 112)
f. aparellador/a (fitxa 102)
g. cap de Serveis Socials (fitxa 103)
h. cap de la unitat de Manteniment i Serveis Municipals (fitxa 119)
d) Modificar el requisit per ocupar els llocs de treball de tècnic i de comandament que són de
grup A2, per grup A1 o A2, en tots aquells casos en què la titulació requerida pugui ser
també llicenciatura, i que s’especifiquen a continuació:
a. Corrector/a català (fitxa 71)
b. Tècnic/a de Salut Pública (fitxa 81)
c. Tècnic/a del Patrimoni Cultural (fitxa 84)
d. Tècnic/a d'Esports (fitxa 85)
e. Tècnic/a de Comunicació (fitxa 90)
f. Tècnic/a de Medi ambient (fitxa 94)
g. Responsable de Cultura (fitxa 100)
h. Tècnic/a de gestió de l’Àrea Administració i Finances (fitxa 107)
i. Tècnic/a de gestió de l'Àrea Foment (fitxa 108)
j. Cap de la unitat d'Urbanisme i Habitatge (fitxa 113)
k. Responsable de Comptabilitat (fitxa 115)
l. Responsable de Noves Tecnologies (fitxa 116)
m. Responsable de Recursos humans (fitxa 118)
n. Cap de la Unitat de Manteniment (fitxa 119)
e) Modificar els llocs de treball que tenen com a requisit per a la seva ocupació el grups A2 i
C1, eliminant el grup C1 com a requisit per ocupar el lloc, que són els següents:
a. tècnic/a de Serveis Centrals, (fitxa 82)
b. responsable de Promoció Econòmica (fitxa 110)
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c. insertor/a laboral (fitxa 48)
d. tècnic/a d’Educació, (fitxa 83)
e. cap de la Unitat de Manteniment (fitxa 119) .
f) Modificar les fitxes dels llocs de treball següents pel canvi de nomenclatura, per a la
correcció d’errors i/o adequar-les a les funcions que es realitzen realment:
a. tècnic/a de gestió de l’àrea d’Administració i Finances (fitxa 107) (abans tècnic
jurídic)
b. tècnic/a de Serveis Centrals (fitxa 82) (abans tècnic/a d’Estadística)
c. tècnic/a auxiliar de Serveis Centrals, (fitxa 61) (abans tècnic/a auxiliar Secretaria)
d. tècnic/a auxiliar de Rendes, (fitxa 59)
e. cap d’ordenances (fitxa 14) (abans cap ordenances Prat de la Riba 1)
f. ordenança-operador d’informàtica, (fitxa 8)
g. tècnic/a de Promoció Econòmica, (fitxa 80)
h. tècnic/a auxiliar de Comunitat i Persones, (fitxa 55)
i. tècnic/a del Patrimoni Cultural, (fitxa 84)
j. oficial 2a mecànic-manyà. (fitxa 11) (abans oficial 2a manyà)
g) Dotar el lloc d’administratiu/iva amb tres efectius més, i el lloc de tècnic/a auxiliar de
Comunitat i Persones amb dos efectius més, així com eliminar el lloc de tècnic/a d’Infància i
Joventut, tècnic/a auxiliar d’Educació i informador/a del Punt d’informació Juvenil, i una
dotació dels llocs de treball dels quals s’ha amortitzat la plaça: aparellador/a, xofer/a 1a,
operari/ària de neteja i vigilant cívic.
Queda la relació de llocs de treball com s’indica a continuació:
DENOMINACIÓ
GABINET ALCALDIA
Cap del Gabinet de l'Alcaldia
Tècnic/a de Comunicació
Tècnic/a de Projectes
Responsable de Qualitat de Serveis
Auxiliar administratiu qualificat II

NOMBRE VACANTS NIVELL

GRUP

RÈGIM

E
L
F
L
F/L

1
2
1
1
1

1
1
-

20
20
20
20
16

C1
A1/A2
A2/C1
C1
C2

ÀREA D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES
Tècnic/a superior en dret de l'Àrea
d'Administració i Finances
Secretari/ària
Tècnic/a de gestió de l’Àrea d’Administració i
Finances
Tècnic/a de Serveis Centrals
Tècnic/a aux. Serveis Centrals
Auxiliar administratiu qualificat II
Auxiliar administratiu

1
1

-

24
30

A1
A1

1
1
1
2
1

1*
1
1

22
18
17
16
12

A1/A2
A2
C1
C2
C2

F
F
F
F/L
F/L

RECURSOS HUMANS I RÈGIM INTERN
Responsable de Recursos Humans
Tècnic/a Recursos Humans
Tècnic/a aux. Recursos Humans
Auxiliar administratiu

1
1
2
1

1*
1

22
18
17
12

A1/A2
A2
C1
C2

F
F
F/L
F/L

ATENCIÓ CIUTADANA
Responsable de l'OAC
Tècnic/a auxiliar d’Administració Electrònica
Gestor/a de l'OAC
Cap ordenances
Ordenances
Ordenança

1
1
4
1
7
1

1
1
6**
-

20
16
16
9
9
9

C1
C1
C1
AProf
AProf
AProf

F
F/L
F/L
L
L
F

F
F
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NOVES TECNOLOGIES
Responsable de Noves Tecnologies
Tècnic/a auxiliar informàtica

1
2

-

22
17

A1/A2
C1

F/L
F/L

HISENDA
Interventor/a
Tresorer/a
Responsable de comptabilitat
Tècnic/a d'anàlisi de costos
Responsable de Rendes
Tècnic/a de Tresoreria
Tècnic/a adjunt de comptabilitat
Tècnic/a aux. Rendes
Tècnic/a aux. Tresoreria
Auxiliar administratiu qualificat II
Auxiliar administratiu

1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1

1
1
1

30
26
22
18
20
18
18
17
17
16
12

A1
A1
A1/A2
A2
C1
A2/C1
C1
C1
C1
C2
C2

F
F
F
F/L
F
L
F
F/L
F/L
F/L
F/L

URBANISME
Cap de la Unitat d'Urbanisme i Habitatge
Tècnic de gestió de l'Àrea Foment
Tècnic d'Habitatge
Cap Departament Administratiu
Inspector d'obres
Auxiliar administratiu qualificat II
Auxiliar administratiu

1
1
1
1
1
4
1

1

22
22
18
18
16
16
12

A1/A2
A1/A2
A2
C1
C1
C2
C2

F
F
L
F
F/L
F/L
F/L

OBRES
Arquitecte/a
Enginyer/a
Aparellador/a
Tècnic/a de Mobilitat
Delineant
Tècnic del plànol de la ciutat

2
1
1
1
1
1

1
-

24
24
20
18
17
17

A1
A1
A2
A2
C1
C1

F
F
F
L
F
L

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Responsable de Promoció Econòmica
Tècnic de Promoció Econòmica
Insertor/a laboral
Administratiu/iva
Tècnic/a aux. comerç i turisme
Tècnic/a d'equipament de Promoció Econòmica

1
1
1
2
1
1

1*
1
1
-

20
18
17
17
17
16

A2
A2
A2
C1
C1
C1

L
L
L
F
L
L

AREA DE COMUNITAT I PERSONES
Cap de l'Àrea de Serveis a les Persones
Director/a biblioteca
Responsable de Cultura
Bibliotecari/ària
Tècnic/a de Comunitat i Persones
Tècnic/a de Dona
Tècnic/a de Salut Pública
Tècnic/a de patrimoni cultural
Tècnic/a d'Esports
Tècnic/a de Cultura
Cap de Serveis Socials
Treballador/a social
Tècnic/a d'Educació
Arxiver/a

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1

1
1*
1*
1
1
1
1
1
1

28
22
20
20
20
20
20
20
20
20
18
18
18
16

A1
A2
A1/A2
A2
A2
A2
A1/A2
A1/A2
A1/A2
A2
A2
A2
A2
A2

ÀREA DE FOMENT

F
L
L
L
L
L
F/L
L
L
L
L
L
L
L
17

Coordinador/a CFAM
Educador/a social
Educador/a social /Director Centre Obert
Educador/a social 20
Professor/a Escola Permanent Adults
Corrector/a català
Responsable de l'OMIC
Tècnic/a de Diversitat i Ciutadania
Cap de Departament Administratiu
Administratiu/iva
Tècnic/a auxiliar biblioteca
Tècnic/a auxiliar biblioteca
Tècnic/a auxiliar d'Esports
Tècnic/a auxiliar de Comunitat i Persones
Inspector de Salut Pública i Consum
Auxiliar administratiu qualificat II
Auxiliar administratiu
Monitor/a coordinador/a
Monitor/a socorrista
Coordinador/a SAD
Ordenances

1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
5
1
1
6
1
3

1
2
1
1
2
3
1
1
1
6
1*

16
16
16
16
16
16
20
20
20
17
17
17
17
17
16
16
12
12
12
9
9

A2
A2
A2
A2
A2
A1/A2
A2/C1
A2/C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
AProf

L
L
L
L
L
L
L
L
F
F
F
L
L
L
F
F/L
F/L
L
L
L
L

MANTENIMENT I SERVEIS MUNICIPALS
Cap de la Unitat de Manteniment
Tècnic/a via pública
Tècnic/a auxiliar de Manteniment
Administratiu/iva
Cap equip manteniment
Vigilant de manteniment
Oficial 1a polivalent
Inspector/a de la via pública
Xofer/a 1a - Coordinador
Encarregat/ada neteja
Oficial 1a electricista
Oficial 1a fuster
Oficial 1a lampista
Oficial 1a paleta
Responsable enllumenat públic
Xofer/a 1a
Oficial 2a jardiner
Oficial 2a mantenidor d'esports
Oficial 2a mecànic/manyà
Oficial 2a pintura
Xofer/a 2a
Operari/ària brigada
Operari/ària brigada especialitzat
Operari/ària neteja
Ordenances

1
1
1
3
4
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
5
1
14
5

1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
5
1
8
3

22
20
17
17
17
17
16
15
15
14
14
14
14
14
14
14
10
10
10
10
10
9
9
9
9

A1/A2
A2
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
AProf
AProf
AProf
AProf

L
L
F/L
F/L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

MEDI AMBIENT
Tècnic de Medi Ambient
Tècnic/a aux. Paisatge
Administratiu/iva

1
1
1

1

18
17
17

A1/A2
C1
C1

F/L
L
F/L

SEGURETAT CIUTADANA
Cap de la Unitat de Policia Local
Tècnic/a d'Emergències
Sotsinspector

1
1
1

1*
-

22
18
19

A2
A2
C1

AREA DE MANTENIMENT I SERVEIS

F
F
F
18

Sergents
Administratiu
Cap de Sala
Caporals de la Policia Local
Agent responsable de torn qualificat
Agent responsable de torn
Agent responsable de patrulla
Agent qualificat
Auxiliar administratiu qualificat I
Guàrdia de la Policia Local
Vigilant cívic

3
1
2
6
10
3
4
7
1
3
3

1*
1*
1

18
17
16
16
14
14
14
14
14
12
9

C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
AProf

F
F
F
F
F
F
F
F
F/L
F
L

* Llocs de treball no coberts ni interinament ni
temporalment
** Un lloc de treball no cobert ni interinament ni
temporalment

Quart. Publicar l’acord al BOP i a l’e-Tauler, pel termini de 15 dies hàbils, a l’objecte que els
interessats pugin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes davant
el Ple de l’Ajuntament.
L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no es presenten
reclamacions, i s’elevarà a definitiu, el qual serà publicat al BOP.
En el cas que es presentin al·legacions s’elevarà, en el termini d’un mes, al Ple de l’Ajuntament,
la proposta d’estimació o desestimació de les reclamacions i d’aprovació definitiva de la
modificació de la plantilla i de la relació dels llocs de treball.”
El Sr. Màxim Fàbregas
Tal com vam fer la setmana passada a la Comissió Informativa, el nostre Grup demana que
aquest punt resti sobre la taula. Ja sé que no és una proposta innovadora. La proposta que
acaba de llegir la regidora s’ha presentat sense que s’hagi produït un treball previ real entre el
Govern i l‘oposició per intentar arribar a una proposta més consensuada. A més, no té el suport
del conjunt de representants dels treballadors, per la qual cosa creiem necessari que el Govern
retiri la seva proposta i que, de manera immediata, s’iniciï un procés de negociació entre
Govern, oposició i representants dels treballadors per intentar aconseguir una proposta amb el
màxim de consens possible.
El president sotmet a votació que aquest punt quedi sobre la taula amb el resultat següent: 8
vots a favor (PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita), 12 vots en contra (CiU, ERC-AM i
PP) i 1 vot d’abstenció (GIM). La proposta que quedi sobre la taula queda rebutjada.
El president sotmet a votació la proposta presentada per l’Equip de Govern amb el resultat
següent: 10 vots a favor (CiU i ERC-AM), 8 vots en contra (PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no
adscrita) i 3 vots d’abstenció (PP i GIM). S’aprova per majoria simple.
La Sra. Judit Rolán
Bona nit de nou. Atesa la complexitat que sempre comporten els temes relacionats amb el
personal d’aquest Ajuntament, que requereix el màxim rigor i a ser possible el màxim consens,
aquesta regidora hi ha votat en contra. Entenc que es tracta d’un tema que s’hauria pogut
deixar damunt la taula per cercar el màxim consens amb tot el consistori. Una modificació de
plantilla com la que se’ns proposa ha de perseguir sempre la millora, no només de l’ambient i el
desenvolupament de la feina diària dels treballadors d’aquest Ajuntament, sinó també
l’excel·lència màxima de la qualitat del servei. No poso en dubte que així es vulgui fer, però
crec que amb el consens ampli, la possibilitat d’èxit augmenta exponencialment.
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A aquesta legislatura, l’actual, li queda un any i ben poc. Potser seria bo per a aquest
Ajuntament i de rebot per a tots que la modificació de plantilla que s’aprovés tingués el suport
de la resta de grups i regidors i, per tant, que d’aquesta manera la mantinguéssim en el temps i
evitéssim canvis periòdics que vénen a respondre a canvis més polítics que funcionals. Estem
parlant i decidint sobre els nostres recursos humans, el nostre capital humà, el component
bàsic d’aquest Ajuntament. No oblidem que els últims estudis presentats en matèria de
relacions laborals apunten que les organitzacions d’èxit són aquelles que consideren el seu
capital humà com l’actiu més important. La tasca política es renova cada quatre anys, però, un
cop més, demano que des de la funció política es faci un exercici que permeti projectes a mitjà i
llarg termini. Projectes, com podrien ser la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de
treball, que vagin més enllà d’una sola legislatura, que donin la continuïtat que només el
consens pot donar. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
El Partit Popular s’ha abstingut i d’aquesta manera ha facilitat l’aprovació al Govern d’aquesta
proposta, tal com vam comentar a la regidora. Però vull també comentar un tema que
m’agradaria deixar sobre la taula, i nosaltres ja el vam exposar al seu dia, sobre el personal de
l’Ajuntament, fruit d’un estudi que tenim i que va fer una auditoria externa, una valoració segons
la qual hi havia un sobrecost important. Davant d’aquest fet, nosaltres vam presentar una
moció, perquè es posés un estudi sobre la taula que valorés adequadament si calia que es
prenguessin les mesures oportunes, que no cal que siguin immediates, poden ser temes que es
poden fer consensuats a llarg termini, etc. És un tema que no va passar d’aquest Ple, ens va
decebre i la nostra línia principal hauria anat per aquí, ho vull deixar sobre la taula. Malgrat
això, no posarem pals a les rodes a temes que pensem que estan ben plantejats, tal com es va
parlar a la comissió i com es va comentar a les reunions que vam tenir respecte a aquest punt.
Pel que fa a la funcionarització d’unes trenta places o trenta i escaig, suposa una tecnificació,
tal com està plantejat, d’una sèrie de llocs de treball, una adequació mitjançant la modificació
de catàleg i una oportunitat laboral per al personal dins d’aquest Ajuntament que penso que pot
no ser benvinguda. També és important no perdre de vista el fet que aquestes modificacions es
fan dins d’un equilibri pressupostari, és a dir, que el cost, de l’increment de despesa és zero.
D’una altra forma no ens ho podríem permetre, perquè la llei d’estabilitat i els nostres comptes
no ho permetrien, però bé, és fer un equilibri que permet en certa manera donar una sèrie
d’oportunitats i tecnificar al mateix temps una sèrie de llocs, cosa que pensem que en un
moment com l’actual pot ser positiu per a l’Ajuntament.
El Sr. Màxim Fàbregas
El nostre Grup ha votat en contra d’aquesta proposta per diverses raons. La primera, per la
negativa del Govern de CiU i ERC, una vegada més, i ja en van dues en aquest Ple, a intentar
arribar a una solució negociada amb el conjunt l’oposició i dels representants dels treballadors.
Una solució que, com algú ha comentat abans, hauria pogut permetre dotar el municipi d’una
estructura organitzativa coherent que, en un tant per cent important, quedés blindada davant de
possibles canvis de govern com a resultat de les eleccions municipals.
Volem també que aquest vot negatiu serveixi de denúncia de l’actitud del Govern que, malgrat
les demandes reiterades que en aquest mateix Ple se li han fet perquè els temes relacionats
amb les condicions laborals i salarials dels treballadors municipals les treballés conjuntament
amb l’oposició, ha amagat qualsevol informació sobre el procés fins que no s’ha convocat la
Comissió Informativa que havia de debatre aquest tema. Com en el cas anterior, de les escoles
bressol, cinc dies abans del debat ens hem assabentat que feia un mes que el Govern s’estava
reunint amb els representants de la plantilla municipal per negociar aquest tema i que la
negociació havia acabat amb el desacord d’una part important dels representants sindicals.
La segona raó del nostre vot contrari ve motivada pel contingut de la proposta. A diferència de
la persona que m’ha precedit en el torn de la paraula, nosaltres no creiem que estigui ben
plantejada, doncs al contrari. És una proposta que planteja canvis importants en l’actual
estructura administrativa i que, com s’ha llegit, consta de diversos apartats: la funcionarització
d’una part del personal laboral indefinit, la creació de nous llocs de treball i la supressió, i faig
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èmfasi, d’uns altres, la revalorització d’alguns llocs de treball, la modificació dels requisits per
ocupar-ne alguns altres i l’augment de la dedicació horària d’uns altres.
Aquests canvis, que com abans he esmentat no tenen el suport de la totalitat dels
representants sindicals dels treballadors, tampoc no tenen el suport d’ICV-EUiA, perquè, tot i
que podem compartir algunes de les propostes, poques, estem en contra del contingut global
de la proposta del Govern.
I hi estem en contra perquè creiem que molts dels canvis proposats, a més de poc justificats,
són arbitraris i deixen molts dels treballadors actuals en una greu situació d’inseguretat pel que
fa al manteniment del seu lloc de treball.
Respecte a la funcionarització d’alguns llocs de treball, el nostre Grup Municipal sempre ha
destacat, i es poden consultar les actes del Ple per corroborar-ho, la demanda del manteniment
dels llocs de treball i de les condicions laborals del conjunt del personal de l’Ajuntament, i faig
èmfasi en “el conjunt del personal de l’Ajuntament”. Per això sempre ens hem oposat
enèrgicament, i a vegades ens hem quedat sols, a qualsevol procés d’externalització de serveis
que, consegüentment, comporta la pèrdua de llocs de treball públics.
Per aquests motius, i pel que fa a l’apartat de funcionarització, el nostre Grup és partidari que
aquest procés s’estengui a tot el personal municipal, al qual l’actual legislació permetria gaudir
de la condició de funcionari.
Creiem que no hi ha cap raó objectiva que justifiqui la no-funcionarització de tot el personal que
pugui ser-ho. I quan llegim a l’acta de la reunió celebrada entre representants del Govern
municipal i del personal de l’Ajuntament que CiU i ERC no estan a favor de la funcionarització
de tot el personal només se’ns acut una raó per la negativa del Govern: el Govern no accepta la
nostra demanda de funcionaritzar tot el personal que es pugui acollir a aquesta possibilitat
perquè potser CiU i ERC estan pensant a suprimir alguns dels actuals llocs de treball que
podrien optar a la funcionarització i ho fan perquè saben que la reforma laboral aprovada pel
PP ara fa dos anys facilita l’acomiadament de personal laboral, cosa que no és possible si
aquest personal esdevé funcionari.
Per tant, en aquest apartat, la nostra opinió és clara:
• Funcionarització del 100% de la plantilla.
• Felicitar els treballadors i treballadores que, amb la proposta aprovada, veuran assegurats
els seus llocs de treball.
• Criticar el Govern perquè fa tota la sensació que el que es pretén amb aquesta proposta és
recompensar alguns treballadors i treballadores de l’Ajuntament i castigar-ne d’altres, en
funció de si el regidor o regidora responsable entén que els premiats i/o castigats
comparteixen o no al 100% els seus criteris, i que per aconseguir-ho ha intentat bastir un
marc que justifiqui la seva proposta, però clarament se’ls ha vist el llautó. Com a mostra, un
botó: la Regidoria de Recursos Humans i Règim Intern, en aplicació de l’article 9 de la Llei
7/2007, proposa funcionaritzar els llocs de treball vinculats a l’àrea econòmica, a la potestat
sancionadora, a la protecció i seguretat de les dades, i els llocs de tramitació administrativa.
La nostra pregunta és: prohibeix l’article 9, abans esmentat, que el procés s’estengui a la
resta de llocs de treball que podrien gaudir de la condició de funcionari? En quina de les
situacions abans esmentades es podria ubicar, per exemple, el lloc de tècnic auxiliar de
Manteniment, que sí que es proposa funcionaritzar?
• I ens comprometem amb aquests treballadors i treballadores, als quals el Govern, amb
l’abstenció del PP —per cert, una abstenció que no hauria fet falta, perquè ja s’ha vist a la
votació que el Govern tenia majoria—, ha rebutjat funcionaritzar que, tant des de l’oposició
com des del Govern, el nostre Grup treballarà perquè, en el menor temps possible,
gaudeixin de la condició de funcionaris.
Pel que fa a la supressió de llocs de treball, rebutgem la supressió d’algun dels llocs de treball
que preveu la proposta i l’argument no pot ser, com hem escoltat, que aquests llocs
s’amortitzen per jubilacions o incapacitat permanent. El Govern ha de dir clarament que el que
vol és desfer-se d’aquests llocs de treball i el que hauria de fer és justificar per què no
necessitem un aparellador municipal, un operari qualificat d’oficis, un operari o operària de
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neteja ni un vigilant cívic. No hem trobat a la documentació del Ple arguments suficients que
justifiquin aquestes propostes de supressió de llocs de treball i, per tant, som totalment
contraris a la seva supressió. Creiem que el que fa el Govern és utilitzar aquestes supressions
com a moneda de canvi per justificar i compensar els nous llocs de treball que proposa crear.
Però, a banda dels llocs de treball que el Govern proposa amortitzar, que són els que he
esmentat anteriorment, el Govern també proposa que en desapareguin d’altres, com ara els
tècnics auxiliars d’Infància i Joventut, d’Ensenyament o l’informador juvenil, i que aquests tres
llocs de treball siguin substituïts únicament per dos, dos tècnics auxiliars de Comunitat i
Persones, la qual cosa significa, en primer lloc, la pèrdua d’un altre lloc de treball i, en segon
lloc, que alguns dels treballadors que actualment ocupen aquests tres llocs de treball veuran
perillar la seva feina, ja que no podran optar a ocupar aquests nous llocs per un procés de
promoció interna.
Pel que fa a la creació de nous llocs de treball, el nostre Grup creu que la proposta no justifica
suficientment aquesta creació i, per tant, tot i que podem estar d’acord amb alguns dels llocs a
crear, no compartim la globalitat de la proposta, i menys encara quan aquesta se sosté amb
l’amortització d’altres llocs de treball, com abans he esmentat.
Pel que fa a la modificació de requisits per ocupar llocs de treball i comandament, la proposta
que s’ha llegit estableix que, en tots aquells casos en què la titulació requerida per ocupar un
lloc de treball pugui ser una llicenciatura, se substitueixi el requisit de grup A2 pel requisit de
grup A1 o A2. Nosaltres compartim l’esperit de la proposta, però no entenem per què la
proposta discrimina alguns llocs de treball, com per exemple: Per què no s’aplica aquesta
modificació al professorat del CFPAM, ja que, almenys en tres dels casos, la titulació requerida
per poder impartir determinades matèries és una llicenciatura? I un altre: Per què per a un
tècnic/a de Salut Pública, de Patrimoni Cultural o d’Esports es preveuen els grups A1/A2 i, en
canvi, per a responsable de Promoció Econòmica, tècnic/a de Comunitat i Persones, tècnic/a
de Dona, tècnic/a de Cultura, tècnic/a d’Educació es planteja únicament el grup A2? Creiem
que això és una contradicció flagrant.
A més, s’argumenta que aquests canvis no comportaran un augment de la despesa econòmica
i, en canvi, en l’informe de la intervenció municipal, s’adverteix que sí que es podrà produir
aquest augment en la despesa.
Pel que fa a la revalorització i l’augment de dedicacions horàries, nosaltres hem de dir que, en
l’actual situació econòmica, si alguns dels llocs de treball han de veure augmentat el seu salari,
siguin aquells que tinguin els salaris més baixos, i que, per tant, es pot esperar a revaloritzar i
augmentar algunes de les dedicacions proposades al moment en què la situació econòmica del
municipi garanteixi que els treballadors menys qualificats han arribat a gaudir d’un salari digne.
En definitiva: el nostre vot ha estat negatiu i ho ha estat perquè creiem que el Govern ha fet un
pas en fals, sense un treball tècnic previ i amb la intenció de congratular-se amb alguns dels
treballadors, als quals no neguem el dret a millorar les seves condicions laborals, i perquè
creiem que han quedat molts temes penjats que, com en altres ocasions, resten ajornats sine
die, en espera de no sabem què.
Malgrat tot, el nostre Grup s’ofereix al Govern i a la plantilla municipal per treballar per
aconseguir una proposta diferent, amb un major consens i que solucioni la major part de les
mancances que l’actual proposta aprovada ha deixat pendents de solucionar. A més dels temes
esmentats fins ara, resten molts temes relacionats amb les condicions laborals i salarials del
personal municipal, com ara una nova estructura organitzativa, una nova valoració de llocs de
treball, una estructura salarial diferent, etc., que creiem que fóra interessant de tancar amb el
màxim consens i el nostre Grup manifesta la seva voluntat de treballar en aquesta línia.
Gràcies.

22

La Sra. Marta Neira
Bé, gràcies. A veure, vostès plantegen una modificació de plantilla amb la qual, en alguns
aspectes, nosaltres estaríem totalment d’acord, com ara transformar les places d’auxiliar
administratiu en places d’administratiu o revalorar els llocs de treball d’enginyer o enginyera o
corrector o correctora de català. En altres aspectes, hi estem d’acord però amb matisos, i
compartim la necessitat que el personal laboral fix passi a ser funcionari, però considerem que
aquest canvi ha de ser per a tot el personal i, si no es pot fer de cop, perquè vostès tenen algun
argument, doncs caldria pactar un full de ruta tot definint les bases amb què es durà a terme.
Però, a més a més, lamentablement hi ha moltes incongruències en la seva proposta, que jo no
repetiré perquè crec que la persona que m’ha precedit en la paraula, el senyor Màxim
Fàbregas, ja ha desgranat amb exactitud. Més enllà de tot això, nosaltres considerem que hem
de fer un canvi radical en la manera d’abordar els temes laborals. No pot ser, com ja han anat
esmentant altres companys, que les qüestions que afecten els treballadors i treballadores
municipals estiguin vinculades als canvis de govern que es poden produir cada quatre anys.
És necessari un canvi estratègic, cal un pacte de totes les forces polítiques i els treballadors per
abordar els temes de personal —com ara la valoració de llocs de treball, la funcionarització de
personal, la millora de capacitació tècnica dels nostres treballadors i un llarg etcètera—, amb la
finalitat d’arribar a un consens que ens comprometi a tots, tant si som al govern com si som a
l’oposició, i tenint en compte que aquesta oposició pot canviar. I com ho podem fer? Doncs jo
crec que la manera, nosaltres creiem que la manera seria constituir una mesa amb
representació de tots els grups municipals, els representants dels treballadors, i penso que
seria interessant que experts externs hi aportessin coneixements i objectivitat. En definitiva, el
que proposem és dur a terme una política laboral consensuada que persegueixi la màxima
eficàcia en la gestió i la necessària estabilitat dels treballadors i treballadores municipals. Jo no
tinc cap mena de dubte que això revertiria en una major qualitat de la nostra administració i que
també revertirà en un millor servei a la ciutadania, que ha de ser l’objectiu principal. Jo espero
que prenguin en consideració aquesta proposta i que siguin capaços de liderar-la. Moltes
gràcies.
La Sra. Sílvia Folch
En primer lloc, m’agradaria agrair molt sincerament el suport que han donat els dos grups
municipals, el Partit Popular i el GIM, i que han fet possible l’aprovació d’aquesta proposta
presentada pel Departament de Recursos Humans. També voldria agrair el vot favorable dels
sindicats de Comissions Obreres i del CIF en el procés de negociació que ho va fer possible i
que es va dur a terme en el si de la mesa de negociació.
Acabem d’aprovar una proposta que recull un seguit de modificacions que afecten la relació de
llocs de treball de l’Ajuntament. A la relació de llocs de treball figuren la descripció de tasques,
atribucions, funcions, càrrecs de personal..., i s’hi indica la categoria, la classe a què pertanyen,
el nombre de places, vacants... Tant la plantilla com la relació de llocs de treball han de
respondre fidelment a la realitat organitzava de cada moment i és important que es vagi
adaptant conforme als canvis que van sorgint. La modificació de la plantilla que acabem
d’aprovar és molt necessària, és una proposta lluny del que aquí s’ha comentat, rigorosa,
profunda, i neix com a resposta de les necessitats organitzaves, encaminada a la millora del
funcionament dels serveis, elaborada pel Departament de Recursos Humans, avalada amb
informes tècnics dels responsables de diferents àrees i amb suport de les organitzacions
sindicals. Amb aquesta proposta que hem aprovat, iniciem un procés de funcionarització,
procés que mai abans no s’havia portat a terme ni s’havia proposat. És important i és necessari
fer-la, i no haver-la fet hauria suposat la paralització de molts tràmits administratius. En
l’actualitat, abans d’aquesta proposta de funcionarització que acabem d’aprovar, l’Ajuntament
disposava de setanta-sis funcionaris municipals, quasi la meitat dels quals, el 50%
aproximadament, són policies, i ja tenen unes tasques reservades per a ells, moltes. Mancava
la funcionarització de places de llocs de treball que estan reservades a funcionaris, cosa que
impedia el dia a dia de l’administració i podia arribar a provocar en certs casos una paràlisi
administrativa, dificultats en el dia a dia de l’administració, alentiment, i era necessari
funcionaritzar treballadors. Quins? Els necessaris, els que l’organització necessita estrictament,
aquells que l’organització necessita, ni un més ni un menys, els que s’han proposat. Adequar
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els llocs de treball a les funcions que es realitzen i les que són necessàries per a les
administracions. Modificar el requisit per ocupar els llocs de treball de tècnics i de
comandaments, perquè les situacions que són necessàries per fer aquest lloc de treball
estiguin recollides en els llocs de treball, en llocs de tècnics i de comandament.
I cal afegir que totes aquestes modificacions que s’han proposat no han suposat cap increment
del capítol I, equilibri, ni cap increment de la plantilla de l’Ajuntament, no augmenta els seus
efectius, sinó que els disminueix. Aquesta disminució no és gratuïta, ni molt menys, no és
perquè vulguem amortitzar, sinó perquè la llei ens hi obliga. La llei ens obliga que cada plaça
d’un treballador que es jubila o bé agafa una invalidesa, l’hem d’amortitzar, i ens hi obliga la llei
i és així. Fins que no arribem a una taxa de reposició del 10% per cada deu treballadors que
s’amortitzin en un mateix any podem reposar un efectiu. Això ha comportat que en aquest
mandat, en aquest any, perdó, s’ha disminuït en quatre places més. L’evolució cap a la
tecnificació de les persones que configuren l’Administració és essencial i sempre respon a una
millor prestació del servei. L’organització interna de l’Administració ha de respondre i s’ha
d’adaptar per assegurar que la gestió interna permet donar un millor servei a la ciutadania. Són
molts els arguments que heu sentit dels meus companys i és obvi que difereixin de la postura
que s’està adoptant a Recursos Humans i que encapçala aquesta regidora i que té el suport de
l’Equip de Govern, és obvi estant a l’oposició.
Pel que fa a la funcionarització de llocs de treball, s’ha dit que no hem arribat a un consens amb
totes les organitzacions sindicals, és cert, però hem aconseguit el suport de les organitzacions
sindicals de la majoria. El principal obstacle per aconseguir el vot favorable de l’organització
sindical que no ha votat a favor d’aquesta proposta ha estat que es pretenia la funcionarització
de tota la plantilla, així com la consolidació d’uns llocs de treball que s’anomenen indefinits no
fixos i que no es poden consolidar. Aquests han estat els dos únics aspectes, perquè han
proposat més coses i s’han anat atenent. M’hauria agradat haver-me reunit amb els companys
d’ICV, però no ha estat possible. Vaig oferir-m’hi i hauria pogut explicar-los segurament moltes
qüestions que en aquest moment m’ha respost i són tantes que m’hauria agradat reunir-me
amb tu, i no ha estat possible i saps per què.
Respecte a l’estructura salarial, conveni, és veritat que ens preocupen moltíssimes més coses,
l’estructura salarial, el conveni, la valoració. L’estructura salarial i l’organigrama, des de l’any
2004 tenim els mateixos. El conveni, l’últim, el 2007 acabava, 2004-2007, i el tenim amb
pròrroga. La valoració de llocs de treball és de l’any 1998, i aquest Equip de Govern va entrar el
2011. En aquest moment ens hem compromès, és cert, arran d’aquesta proposta, a fer la
valoració. Estem treballant en el nou conveni, estem treballant la nova organització
administrativa i estem fent passes endavant per fer una millor administració i que reverteixin en
els serveis que prestem. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde, només quatre cosetes. La primera, vull recordar a la regidora per què
el nostre Grup va refusar reunir-se amb ella i, de passada, explicar-ho al públic. Poques hores
abans que es convoqués la Comissió Informativa, el mateix dia que es convocava, vam rebre
un correu electrònic de la regidora, molt amable, en el qual se’ns deia: “Presentarem a la
propera Comissió Informativa un tema relacionat amb modificació de plantilla. Si vols ens
reunim i te n’explico el contingut.” I la meva resposta va ser molt educada i va ser més o menys
la següent: “Mira, no ens agrada que ens convidin a misses dites, per tant, per conèixer la
informació, som capaços de llegir la documentació de l’expedient i ja ens assabentarem de quin
és el contingut.” I com crec que ha quedat demostrat fefaentment en la meva intervenció, el
contingut el coneixem a la perfecció, probablement tant o més que la regidora de Recursos
Humans.
Més d’una vegada, aquest Grup ha manifestat en aquest Ple que, si el Govern té intenció de
pactar o d’intentar pactar algun tema amb el Grup, el que no pot ser és que se’ns convidi quan
la proposta és tancada i es presenta ja a Comissió Informativa, no hi ha possibilitats de pactes i
per informar-nos-en, li vaig agrair l’oferta, però no necessitem aquesta informació, ja som
capaços de llegir. Per tant, aquesta va ser la raó per la qual el nostre Grup va ser refusar
entrevistar-se amb la regidora. La regidora ha justificat que aquesta modificació de plantilla i
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altres condicions laborals responen a necessitats organitzatives, però no ha explicat quines. Jo
encara no he sentit quines són aquestes necessitats organitzatives que justifiquen aquesta i no
una altra modificació de plantilla de condicions laborals dels treballadors. Ens ha dit que si no
s’hagués fet aquesta proposta corríem el risc de paralització de tràmits administratius. De quins
tràmits administratius?
Vostè ha dit que des de l’any 1998 estem en aquesta situació. Han passat setze anys i jo no
tinc constància que s’hagin paralitzat tràmits administratius. Potser vostè té més informació que
jo. I, per cert, parlava del 1998 i del 2004, i vostès governen des del 2011, vostè mateixa ho ha
dit, han tingut dos anys i vuit mesos per arribar a diferents propostes de pacte i han esperat
catorze mesos abans del proper procés electoral per solucionar problemes administratius i
necessitats organitzatives i diu que a més a més aquesta reforma no comporta cap increment
del capítol I. En aquest aspecte, crec que això haurà tranquil·litzat alguns dels regidors d’aquest
consistori, sobretot aquells que van presentar fa un temps una moció en la qual demanaven la
reducció d’un milió d’euros del capítol I. Avui s’han conformat amb poc, avui s’han conformat
amb el fet que com a mínim no augmenti, però, és clar, vostè mateixa ho ha dit, el capítol I no
augmenta perquè ens carreguem uns quants llocs de treball, a la qual cosa el nostre Grup, ja
ho he dit abans, era contrari. I diu, a més a més, que ho han fet amb el consens dels
treballadors. Li recordo que és un consens parcial i li recordo també que la part que ha votat
favorablement la seva proposta ho ha fet condicionada al compliment d’una sèrie de condicions
i, com he fet abans en el cas de les escoles bressol, el nostre Grup li garanteixo que vetllarà
perquè el seu Grup i CiU, per tant el Govern, compleixin les condicions que voluntàriament han
acceptat complir en el procés de negociació a la part laboral. Gràcies.
7) Aprovació inicial del Reglament del Centre d’Empreses Casa del Marquès
El senyor Joaquim Fàbregas Sagué, regidor delegat de Promoció Econòmica, llegeix la
proposta següent:
“Atesa la resolució GAP/3735/2010, de 18 de novembre l’Ajuntament del Masnou va rebre una
subvenció del programa FEDER Catalunya 2007-2013, Eix 1 per l’import de 593.177,57 euros
per a l’adequació de la Casa del Marquès en un centre d’empreses, d’acord amb l’Ordre del
Departament de Governació i Administracions Públiques publicada al DOGC núm. 5662, de
2/7/2010, GAP/336/2010 segons la qual es van aprovar les bases reguladores per seleccionar
operacions dels ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona susceptibles de ser
cofinançades pel FEDER de Catalunya, per al període 2007-2013, Eix 1 (economia del
coneixement i innovació i desenvolupament empresarial) i obria la convocatòria per presentar-hi
sol·licituds.
Atès que el Centre d’Empreses Casa del Marquès és un equipament municipal creat amb la
finalitat de promoure el desenvolupament econòmic local a través del suport i el foment
d’iniciatives empresarials noves o recents, amb el consegüent efecte positiu sobre la creació
d’ocupació i la consolidació del teixit productiu del territori. El Centre neix amb una clara
vocació de servei supramunicipal per tal d’aconseguir una optimització dels recursos de
l’Administració pública.
Atès que el funcionament del Centre d’Empreses Casa del Marquès permetrà ampliar l’oferta
actual de serveis de suport a les empreses i els emprenedors, i a més hi haurà espais que
podran utilitzar i oferirà la possibilitat d’allotjament empresarial, en la modalitat de viver o centre
d’empreses.
Atès que és necessària una regulació administrativa del funcionament intern del Centre
d’Empreses Casa del Marquès mitjançant un Reglament, on es descriguin: serveis, tipus
d’usuaris, requisits per accedir-hi, drets i obligacions, procediment d’accés i règim sancionador.
Vist l’informe emès per la tècnica de Promoció Econòmica amb data 28 de gener de 2014.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords
següents:
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Primer. Aprovar inicialment el Reglament del Centre d’Empreses Casa del Marquès.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a l’efecte de
presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP de
Barcelona, al DOGC i a l’e-Tauler. El termini esmentat començarà a comptar des de l’endemà
de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
Tercer. Disposar que, en el cas que no es formulin al·legacions, reclamacions o suggeriments
durant el termini d’informació pública, el Reglament que ara s’aprova inicialment es considerarà
aprovat definitivament a tots els efectes, sense necessitat de cap tràmit ulterior.”
El president sotmet a votació la proposta amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria
absoluta.
La Sra. Judit Rolán
Aquest és un gran projecte que culmina en aquesta legislatura, però que té una història. La
seva posada en marxa es preveu per a aquest any, el 2014. Com a ajuntament, s’hi han
dipositat molts esforços. Segurament els inicis, com ja s’ha comentat, no seran tan positius com
s’espera, però prego que entre tots siguem capaços de redreçar el projecte o els serveis que
s’escaiguin, per donar la màxima cobertura als nostres emprenedors, que crec que és l’objectiu
d’aquest gran projecte. Confio que aquest projecte ho posi tot una mica més fàcil a aquelles
persones que estan disposades a iniciar una nova etapa a la seva vida i donar-ho tot per
emprendre el seu projecte. Ara bé, seguim tenint una mancança clau en el projecte i és que cap
projecte no pot tirar endavant sense els recursos humans necessaris, idonis i imprescindibles.
Confio que aquest Govern posarà solucions, en temps i forma perquè tots compartim les
esperances que el projecte de la Casa del Marquès ens ha aportat. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Vull comentar també al senyor regidor Quim Fàbregas que nosaltres, com sap, hem estat des
d’un bon principi crítics, molt crítics, sobre com podia desenvolupar-se aquest projecte, crítics
però penso que amb una crítica constructiva, és a dir, nosaltres fa mesos que hem pensat que
aquest projecte anava molt lent i pensàvem que li faltava una empenta, li faltava una definició
d’objectius, etc. El regidor el senyor Fàbregas ha recollit moltes de les propostes que li hem
presentat per poder elaborar aquest reglament, i ara ve la segona part, que és la posada en
marxa del projecte. La segona part té també temes dels quals caldria parlar, o sigui, que no
s’acaba aquí. Un reglament és només posar un punt sobre una obra que ja està pràcticament
feta, però ara ve quan toca afinar el model de gestió, la direcció dels objectius, els
pressupostos, el seguiment i les exigències que donarem a una Casa del Marquès per als
emprenedors, i esperem i desitgem que sigui un èxit per al Masnou i per a la nostra comarca.
Gràcies.
El Sr. F. Xavier Serra
Bona tarda. El primer, per esmenar una cosa que ha dit abans la regidora de Recursos Humans
en el punt anterior, que és que l’oposició no està en contra del que proposa l’Equip de Govern,
hi hem votat favorablement, estem a favor d’algunes coses, en contra d’algunes altres i en
abstenim en d’altres. I això ho fem valorant sempre el que es proposa i, per tant, posicionantnos al voltant d’això. També cal dir que, en aquest cas, en el cas del reglament, hi ha hagut una
claríssima voluntat de l’Equip de Govern d’arribar a acords amb tothom i això avui s’ha acabat
en un vot absolutament de tots els grups municipals en aquest punt, cosa que no sempre
ocorre.
Cal dir també que no és l’únic centre de negocis que existeix a la comarca ni en altres centres
anteriors. Concretament, a Mataró n’hi ha dos, un de municipal i un del Consell Comarcal. Que
les notícies que tenim és que tots dos estan funcionant prou bé i que esperem que l’experiència
del Masnou sigui tan positiva com la que aquests dos centres ja atresoren en aquest moment i
que és una bona notícia que aquest centre se situï al Masnou i no en una altra de les possibles
26

poblacions del sud de la comarca, amb tot el respecte segurament per les ganes que en
poguessin tenir i el dret de qualsevol d’aquestes poblacions de tenir un centre similar, però és
evident que no totes les poblacions, per raons òbvies, poden tenir centres de negocis
d’aquestes característiques. Ara, com ha dit el meu predecessor en la paraula, cal posar-lo en
marxa. Esperem que continuem consensuant i que arribem a bon port amb aquesta idea d’un
centre de negocis per tal que funcioni.
El Sr. Artur Gual
Bé, avui aprovem el reglament i el funcionament de la Casa del Marquès. Aquest és un
reglament que jo insistentment he estat reclamant, fa més d’un any. Vaig demanar de posarnos a treballar fa més d’un any en aquest tema. Bé, ens hem posat en el mes de desembre.
Ens demanava celeritat i ens hem posat a treballar en aquest mes i mig escàs, però hem estat
capaços de posar-nos d’acord, de la qual cosa m’alegro.
Bé, avui hem fet un pas més, no és el definitiu, però és un pas més, i ja tenim la Casa del
Marquès pràcticament acabada. Sé que hi ha problemes d’última hora amb les obres, ens falta
el tema del mobiliari i faltava aquest pas d’aprovar la Casa del Marquès perquè fos una realitat.
Vull aprofitar l’oportunitat que avui parlem de la Casa del Marquès per fer una crítica i per fer
evident la preocupació que té el nostre Grup Municipal sobre aquest projecte. Bé, aquest és un
projecte que, per la seva envergadura o per la seva importància, caldria que disposés d’un
responsable, d’una direcció per tal de tirar-lo endavant i, tal com estan les coses, entenem que
és molt difícil poder contractar recursos humans, però entenem i compartim que amb els
recursos de què ja disposem hauríem de cobrir la plaça de direcció. Ara bé, tenint en compte
que avui la plaça de la responsable de Promoció Econòmica la tenim vacant, perquè va haverhi una jubilació l’any passat i aquesta tasca l’està desenvolupant una tècnica del nostre
Ajuntament, creiem que és molt difícil de posar en marxa un projecte com aquest i que el porti
una persona que de 8 a 10 h fa de tècnica, de 10 a 12 h fa de responsable de Promoció
Econòmica i de 12 a 14 h farà de responsable de la Casa del Marquès. Així estem condemnant
al fracàs aquest projecte. La direcció d’un projecte d’aquesta envergadura és molt important. La
millor prova d’això ja la tenim abans de començar: ja tenim problemes amb la licitació del
mobiliari de la Casa del Marquès que ja veurem i ja parlarem de com se soluciona
definitivament.
Avui hem aprovat una modificació de plantilla amb un augment de dedicacions de diferents
persones de la casa i, en canvi, no afrontem cobrir la plaça de responsable de Promoció
Econòmica. La veritat, no s’entén, i més tenint en perspectiva en molt curt termini l’obertura de
la Casa del Marquès. Per nosaltres és un greu error i segur que ho pagarem molt car. La Casa
del Marquès és un projecte important per al futur econòmic del nostre municipi, pels llocs de
treball que pot suposar, pels diners que ha costat tant de FEDER com els propis de
l’Ajuntament, el temps i l’esforç del personal de l’Ajuntament perquè sigui una realitat... i tot això
ho posem en perill per no cobrir una plaça de responsable de Promoció Econòmica. Repeteixo,
no s’entén.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Agraeixo a tots els regidors de tots el grups municipals, així com a la regidora no adscrita, el
seu favorable. Certament, el reglament que acabem d’aprovar és fruit de les aportacions de tots
els regidors que han participat en el grup de treball, han fet aportacions que, en la mesura que
hem pogut, han estat recollides en el reglament i, per tant, és fruit del consens i així s’ha
reflectit en aquesta votació que acabem de fer. Us agraïm sincerament el vot favorable. Crec
que aquest és un pas important, perquè la tramitació del reglament és llarga, ha d’acabar en
una publicació que és de 30 dies hàbils i, per tant, probablement és el que requereix un termini
més llarg d’exposició pública i, per tant, el que estableix és una mica el calendari de possible
obertura, que esperem que sigui abans de l’estiu.
Vull comentar que crec que ha valgut la pena l’experiència de treballar en el marc d’aquest grup
de treball i, per tant, si us sembla bé, els temes que hi ha pendents els seguirem treballant en el
marc d’aquest grup de treball, temes com per exemple el dels preus públics que hauran de
pagar els usuaris del Centre d’Empreses de la Casa del Marquès, així com d’altres que han
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pogut sortir en el marc d’aquest debat, com és el tema dels recursos humans que aniran
destinats en aquest servei que posa en funcionament o que posarà en funcionament
properament l’Ajuntament del Masnou. Gràcies.
8) Aprovació de les subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió
directa de l’any 2014
El senyor Jaume Oliveras Maristany llegeix la proposta següent:
“Vist l’informe del cap de l’Àrea de Comunitat i Persones de data 5 de febrer de 2014, en el qual
es proposa l’aprovació d’un seguit de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de
concessió directa per a l’any 2014, atenent a raons d’interès públic municipal.
Vist l’informe de la interventora general de data 10 de febrer de 2014.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar, inicialment, la relació següent de subvencions nominatives i atorgades pel
procediment de concessió directa, en aplicació de l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i de l’article 11 de l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament del Masnou:

Entitat
Agrupació Sardanista

Actuació
Programa anual d’activitats i
Aplec de la Sardana
Associació Fotogràfica del Programa anual d’activitats i
Masnou
Jornades Fotogràfiques
Associació UNESCO El
Programa anual d’activitats
Masnou
AKONGA
Festival de curtmetratges
“Fascurt”
Colla Gegantera
Programa anual d’activitats i
trobada de gegants
CU Cultura
IES Mediterrània
Programa anual d’activita7ts
IES Maremar
Programa anual d’activitats
Escola Marinada
Programa anual d’activitats
Escola Rosa Sensat
Programa anual d’activitats
Escola Lluís Millet
Programa anual d’activitats
Escola Ferrer i Guàrdia
Programa anual d’activitats
Escola Ocata
Programa anual d’activitats
Aula d'Extensió
Programa anual d’activitats
Universitària
EN Ensenyament
Patinatge el Masnou
Prova social de patinatge
IES Mediterrània
Ús d'espais esportius
Club Gimnàstica Rítmica i Suport esport base per
Judo
competicions comarcals
Consell Esportiu del
Competició comarcal
Maresme
d'esport base
ES Esports
Casal Gent Gran Can
Suport a activitats del casal
Malet
Esplai de la Gent Gran
Suport a activitats del casal
d'Ocata
Esplai d'Avis de Can
Suport a activitats del casal
Mandri

Aplicació
Import pressupostària
6.000,00 € CU.33410.48001
3.000,00 € CU.33410.48001
3.000,00 € CU.33410.48001
16.000,00 € CU.33510.48001
5.000,00 € CU.33820.48001
33.000,00 €
6.880,00 €
6.880,00 €
4.590,00 €
4.590,00 €
6.880,00 €
4.590,00 €
4.590,00 €
2.000,00 €

EN.32310.48002
EN.32310.48002
EN.32310.48002
EN.32310.48002
EN.32310.48002
EN.32310.48002
EN.32310.48002
EN.32310.48002

41.000,00 €
1.500,00 € ES.34120.48001
2.000,00 € ES.34120.48001
500,00 € ES.34120.48001
500,00 € ES.34120.48001
4.500,00 €
5.407,00 € GG.23250.48001
4.681,00 € GG.23250.48001
4.162,00 € GG.23250.48001
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Entitat

Actuació
GG Gent gran
El Masnou Actiu (EMA)
Projecte banc del temps
PC Participació ciutadana
CEIP Lluís Millet
Agermanament amb l'escola
La Grecia
IES Maremar
Agermanament amb el
municipi de San Ramón
El Masnou amb el Sàhara Projectes amb el Sàhara
SL Solidaritat i cooperació
ADAM
Recollida i atenció gossos
abandonats
Fundació Maresme
Servei de salut mental
Creu Roja
Manteniment base
ambulàncies
ESQUIMA
Programa anual d’activitats
DISMA
Programa anual d’activitats
SP Salut pública
Càritas
Activitats 2013
Creu Roja
Activitats 2013
Fundació Temps i
Activitats 2013
Compromís
SS Serveis socials

Aplicació
Import pressupostària
14.250,00 €
1.500,00 € PC.92410.48001
1.500,00 €
4.230,19 € SL.23270.48002
5.000,00 € SL.23270.48002
4.800,00 € SL.23270.48002
14.030,19 €
21.900,00 € SP.31330.48001
3.000,00 € SP.31390.48001
1.800,00 € SP.31390.48001
5.000,00 €
5.000,00 €
36.700,00 €
15.000,00 €
8.500,00 €
3.000,00 €

SP.31390.48001
SP.31390.48001
SS.23210.48001
SS.23210.48001
SS.23210.48001

26.500,00 €

Els convenis de col·laboració corresponents podran ser aprovats per decret d’Alcaldia o per
acord de la Junta de Govern Local.
Així mateix, la Junta de Govern Local podrà acordar l’abonament de bestretes amb càrrec a les
aplicacions degudament consignades.
La justificació d’aquestes subvencions es farà d’acord amb el que s’estableix a l’article 20 de
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, conforme al que es disposa a
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al seu Reglament, aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Segon. Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció
municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP, al tauler d'anuncis i al web municipal de
la corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es
considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició
pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen
l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.”
El Sr. Màxim Fàbregas
Hi ha una esmena i si convé la comento. Vam presentar una esmena en Comissió Informativa
que era substituir la proposta que feia el Govern respecte a l’Aula d’Extensió Universitària i
dotar-la de 2.000 euros i demanar que fossin 3.000 euros. Si el Govern adoptés algun
compromís, nosaltres podríem modificar el sentit del vot. Per tant, potser...
El Sr. Jaume Oliveras
Si se’m permet, l’únic compromís que podem adoptar, que cada proposta que fa el Grup d’ICV
és una proposta per discutir-la en el marc del projecte de pressupost que presenti el Govern
quan es donin les circumstàncies oportunes i que es presenti en aquest Ple, no en el marc de la
pròrroga del pressupost del 2013, perquè seria perquè en aquesta li’n donés mil més i no els
dónes a una altra entitat, perquè seria un debat que no és el correcte en el marc de la proposta
de pròrroga, que és una pròrroga a la qual estem obligats perquè aquests convenis es puguin
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moure, i jo crec que el compromís que podem adoptar és estudiar aquesta proposta.
Evidentment és una entitat que té un reconeixement del conjunt de l’Ajuntament i de l’Equip de
Govern, perquè per primera vegada l’any passat es va fer un conveni i el fruit de la col·laboració
és molt positiu. Tenir en compte aquesta proposta en el marc del debat pressupostari, aquest
és l’oferiment que li podem fer.
El Sr. Màxim Fàbregas
Això es concretaria en el fet que, quan el Govern presenti una proposta de pressupost,
independentment que després s’aprovi o no s’aprovi, el Govern estaria disposat que la
subvenció s’incrementés en 1.000 euros a l’Aula d’Extensió Universitària sense compromís
d’aprovació, dic, presentació de document.
El Sr. Jaume Oliveras
Jo crec que per rigor no puc comprometre-m’hi, o sigui, jo crec que la voluntat és d’ajudar al
màxim aquesta entitat, però, ara bé, comprometre-m’hi em semblaria una temeritat. Dir “no, si
apujarem 1.000 euros en el proper pressupost”, em sembla un mal procediment que podríem
estendre a altres entitats. Jo entenc que és una entitat que té una tasca molt important al
municipi i se li ha de reconèixer, i s’ha d’estudiar aquesta proposta en el marc del projecte
pressupostari, evidentment, i la podem veure amb simpatia, però dir-li ara categòricament que
hi posarem 1.000 euros més en el projecte de pressupost em sembla que seria una temeritat
d’aquest regidor.
El president sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA amb el
resultat següent: 3 vots a favor (ICV-EUiA), 13 vots en contra (CiU, ERC-AM, PP i la regidora
no adscrita) i 5 vots d’abstenció (PSC-PM i GIM). L’esmena presentada pel Grup Municipal
d’ICV-EUiA queda rebutjada.
El president sotmet a votació la proposta presentada per l’Equip de Govern 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
El nostre vot, encara que pugui semblar contradictori perquè l’esmena s’ha rebutjat, ha estat
positiu perquè entenem que hi ha una voluntat manifesta del Govern d’atendre-la en una altra
fase independentment que aquesta voluntat pugui tirar endavant o no pugui tirar endavant. Per
tant, en aquest sentit, és per això que hem donat el vot favorable a la proposta.
9) Extinció del Consorci del Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i Baix
Maresme
L’alcalde demana un aclariment a la senyora secretària, que diu que restar assabentats no és
una cosa realment a votar, perquè no és un acte de voluntat, sinó una constatació de
coneixement.
El Sr. F. Xavier Serra
En ser membre del Consell Comarcal del Consorci del Govern, llavors havia d’adoptar el
compromís o l’acord del seu cessament. Evidentment són d’aquells punts en què crec que has
de votar en contra i si hi votes en contra i no vols que hi voti en contra només l’Ajuntament del
Masnou, no té sentit, això és cert, però allà es va votar per això, per prendre aquest acord.
El Sr. Pere Parés
En tot cas, ells tindran una pràctica, nosaltres aquí, assessorats jurídicament, correctament, en
tenim una altra, i jo crec que la manifestació de la corporació és que prenguem coneixement
d’això i, si de cas... S’ha de llegir?
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La Sra. secretària
Es pot fer constar a l’acta que, per unanimitat, la corporació en resta assabentada, tret que
algun regidor/a manifesti el contrari.
El Sr. Pere Parés
En resta assabentada, sense que això impliqui una valoració, sense que això impliqui cap
valoració; per tant, en restem assabentats.
“Vista la notificació de data 12 de desembre de 2013 del Consell Comarcal del Barcelonès, amb
registre d’entrada número E-2014/000060 i data 03/01/2014.
Vist l’informe de la tècnica de Salut Pública de data 29 de gener de 2014.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords
següents:
Primer. Restar assabentat que l’aprovació del Decret llei 5/2013, de mesures de racionalització
i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya comporta l’extinció
de la personalitat jurídica dels governs territorials de salut, les funcions dels quals són
assumides pel Servei Català de la Salut, pel Departament de Salut i per l’Agència de Salut
Pública de Catalunya.
Segon. Restar assabentat de l’extinció del Consorci del Govern Territorial de Salut del
Barcelonès Nord i Baix Maresme en el qual participava el Consell Comarcal del Barcelonès
juntament amb els ajuntaments d’Alella, Badalona, el Masnou, Montgat, Sant Adrià de Besòs,
Santa Coloma de Gramanet, Teià i Tiana, el Consell Comarcal del Maresme, el Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la Salut.”
Per unanimitat, els assistents en resten assabentats.
10) Donar compte de l’informe corresponent al quart trimestre de l’any 2013 sobre
compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a
allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol
El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:
“Informe del quart trimestre de 2013 sobre compliment de terminis de pagament
d’obligacions pendents
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà d'emetre un informe sobre el
compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que inclourà necessàriament el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, per la qual
cosa s’inclou l’annex següent:
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre el compliment dels terminis, un resum del nombre i la
quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, la relació de factures
que consten al registre de factures des de fa més de tres mesos sense que hi hagi hagut
reconeixement de l’obligació, així com la mateixa relació agrupada per estat de tramitació del
quart trimestre de 2013.
Normativa aplicable:
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
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- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel que 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 es celebri.”
Els assistents en resten assabentats.
11) Donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació del compliment d’objectius de la
LO 2/2012 respecte al seguiment del quart trimestre del pressupost 2013 amb motiu de la
seva remissió al Ministeri d’Hisenda
“Primer. Donar compte de l’informe d’Intervenció número 2_2014 d’avaluació de compliment
d’objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2013 amb
motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda elaborat el dia 31 de gener de 2014.”
Els assistents en resten assabentats.
12) Donar compte de l’informe d’intervenció de seguiment del Pla d’ajust del quart
trimestre de 2013 i tancament
“Primer. Donar compte de l’informe d’intervenció número 1_2014 de Seguiment del Pla d’Ajust
quart trimestre 2013 i tancament elaborat el dia 31 de gener de 2014.”
Els assistents en resten assabentats.
El Sr. Pere Parés
Donar compte d’això i liquidar el préstec que teníem. Els ho explico. Com vostès saben, al final
de 2011 i 2012 no vam poder fer front a alguns pagaments, perquè no vam tenir accés a la
pòlissa de tresoreria i vam haver d’aprovar un Pla d’ajust que anava lligat a obtenir a un crèdit
del Ministeri, el crèdit ICO Proveedores, gràcies al qual vam poder fer front a les obligacions.
Aquest crèdit estava al voltant del 1.400.000 euros a retornar en set anys amb un interès
important. Nosaltres sempre vam manifestar el compromís al juny, quan en vam amortitzar una
part important, 500.000 euros, sempre vam manifestar el compromís que quan tinguéssim
capacitat financera amortitzaríem totalment no solament el crèdit sinó el Pla d’ajust que hi
anava lligat i així ho hem fet i, per tant, jo crec que és una bona notícia informar-los a tots
vostès que el Pla d’ajust i el crèdit que es va sol·licitar estan totalment amortitzats i els
compromisos, i sobretot els compromisos que derivaven del Pla d’ajust, que eren, en fi... Per
tant, el compromís que nosaltres vam assolir d’una forma solemne, jo crec que avui és una
bona notícia que els podem dir i és una bona notícia per a tothom.
13) Expedient de modificació del pressupost 1/2014, per crèdit extraordinari
El Sr. Llorenç Birba
Es tracta d’una modificació de crèdit per poder atendre el punt que s’ha llegit al principi, el punt
número 5, que és el tema de la licitació de les escoles bressol, vist l’informe de la Intervenció,
l’informe favorable i la legislació vigent, es proposa, primer, l’aprovació pressupostària del
pressupost prorrogat 2013 per crèdit extraordinari núm. 1/2014.
El senyor Llorenç Birba diu que a l’altra proposta hi havia una errada: on diu 1/2013 i 6/2013 hi
ha de dir 1/2014.
El senyor Llorenç Birba Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
“Vist l’expedient de modificació de crèdit número 1/2014 per crèdit extraordinari.
Atès que es porta a aprovació l’expedient per a la contractació, mitjançant concessió, de
l’escola de bressol, que preveu l’aportació d’una subvenció, per part de l’Ajuntament, a
l’adjudicatari del contracte, sense que estigui previst en el pressupost prorrogat vigent.
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Atès que l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix la possibilitat de dur a terme
expedients de modificació de pressupost per crèdit extraordinari.
Vist l’informe de la Intervenció emès en data 5 de febrer de 2014,
Vist que els articles 52.2 f) i 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de la
modificació del pressupost per crèdit extraordinari és competència del Ple de l’Ajuntament per
majoria simple, es proposa l’adopció dels acords següents:
Primer.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2014 (prorrogat 2013) per crèdit
extraordinari número 1/2014, dins el Pressupost, el qual a nivell de capítols és el següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI NÚM. 1/2014
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

+68.532,33

Les anteriors despeses es financen a partir de la font de finançament següent:
CAPÍTOL 2

DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS

-68.532,33

Segon. Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció
municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la corporació a
l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà
definitiu si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article
112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.”
El president sotmet a votació la proposta amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERCAM, PP i la regidora no adscrita), 7 vots en contra (PSC-PM i ICV-EUiA) i 1 vot d’abstenció
(GIM). S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Francisco Avilés
Bàsicament, com que nosaltres hem donat suport al punt que parlava de l’aprovació de
l’expedient de contractació de les escoles bressol i aquest és un punt que hi va íntimament
lligat, ens costava i se’ns feia molt difícil votar-hi en contra, però també entenem que per no
furtar el debat dels pressupostos, que tard o d’hora l’hem de tenir i no deixa de ser una matèria
econòmica que si aquest pressupost s’hagués aprovat en temps i forma, doncs segurament ja
hi estaria inclosa i, per tant, no hauria estat necessària la modificació. Entenem que la millor
postura seria l’abstenció, per no barrejar ni furtar els possibles debats futurs que tinguem sobre
el pressupost. Gràcies.
Relació d’assumptes que es proposen passar a la sessió 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 la urgència per
unanimitat, majoria absoluta.
Aprovació de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió directa
de l’any 2014
El senyor Llorenç Birba Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
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“Vistos els informes tècnics incorporats a l’expedient, en els quals es proposa l’aprovació de
dues subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió directa per a l’any 2014,
atenent raons d’interès públic municipal.
Vist l’informe de la interventora general de data 14 de febrer de 2014.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar inicialment, la relació següent de subvencions nominatives i atorgades pel
procediment de concessió directa, en aplicació de l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i de l’article 11 de l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament del Masnou:

Entitat
Actuació
Associació Protecció Civil Conveni suport general
Federació de Comerç
Conveni suport general

Aplicació
Import pressupostària
3.800,00 € PL.13400.48000
31.500,00 € PE.43100.48000

Els convenis corresponents hauran de ser aprovats per l’òrgan competent.
La justificació d’aquestes subvencions es farà d’acord amb el que s’estableix a l’article 20 de
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, conforme al que disposa la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol.
Segon. Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció
municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP, al tauler d'anuncis i al web municipal de
la corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es
considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició
pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen
l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.”
El president sotmet a votació la proposta amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria
absoluta.
El Sr. Pere Parés
Si m’ho permeten, jo els justificaré la urgència primer. Que l’exposició seria l’aprovació de la
formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local. Bé, la urgència és la
següent: la setmana passada, el dia 13 concretament, es va esdevenir una reunió del Consell
de Governs Locals de Catalunya, i en aquesta reunió es va aprovar el mecanisme d’adhesió.
Nosaltres en vam tenir coneixement el divendres, el mateix dilluns em vaig posar en contacte
per correu electrònic amb tots vostès i ens donaven de termini per adherir-nos a aquest
mecanisme fins al dia 11 de març i, per tant, amb aquest termini de temps, hauríem hagut de
convocar un Ple extraordinari, ja que teníem l’oportunitat de fer aquest Ple ordinari, i per això
hem pensat que seria bo que això s’incorporés avui i, a més a més, doncs jo crec que amb la
solemnitat que importa en aquest moment, vull anunciar-los que si això realment tira endavant,
surt aprovat, serem dels primers municipis que s’adheriran al mecanisme i jo crec personalment
que això serà un orgull per a aquesta corporació. Per tant, la urgència ve fonamentada per això.
El president sotmet a votació la urgència de la proposta 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 la urgència per majoria absoluta.
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Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local
El senyor Pere Parés Rosés, alcalde, llegeix la proposta següent:
“Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de
planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, especulatiu, afavoridor
d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per
afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i
socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars,
de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això
ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen
els nostres ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del
S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal dic de
contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de
la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar
els efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Durant
aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en la
mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als
serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant
d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta
emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més
propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol
ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que
suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un important
retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir
serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa
quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió
sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania
acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir
uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat espanyol
i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar
els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren
econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i
converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa
i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi
d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local
com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya
d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els ajuntaments
som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat.

35

Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa,
garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi
aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat
de resposta dels governs locals.
Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar
quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment
garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable
de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la
formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant,
del Consell d’Estat.
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents acords:
Primer.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local
contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm.
312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix
en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
Segon.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art.
75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major
població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així
com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
Tercer.- Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris per
portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura de
poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia
Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en
nom i representació de l’Ajuntament del Masnou, de forma solidària i indistinta interposi
conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013
(BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència
ferma i la seva execució.”
El president sotmet a votació la proposta amb el resultat següent 19 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots en contra (PP). S’aprova per
majoria absoluta.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sobre el tema de referència, vostè parlava de la Llei racionalización i sostenibilitat de la
administración local, i jo tinc de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, suposo
que parlem de la mateixa llei. Que el legislador estatal pot modificar o augmentar o disminuir
les competències locals sense que comporti una vulneració de l’autonomia local, hi ha diversos
dictàmens del Consell d’Estat i així ens ho marca. Per tant, i sense entrar en la resta
d’arguments jurídics que donen suport a la posició del Partit Popular, defensem, des del nostre
Grup, que la Llei de racionalització i sostenibilitat local no vulnera l’autonomia local i, per tant,
no compartim la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local. Quin és l’objectiu
d’aquesta Llei 27/2013? Doncs que el ciutadà, amb independència d’on visqui, rebi els serveis
públics en les millors condicions d’eficiència i de cost. Què ha succeït fins ara? Doncs que
s’han produït certes disfuncions i una mateixa competència era exercida per diferents
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administracions, hi havia duplicitats en la prestació de determinats serveis i els ajuntaments
prestaven els serveis sense tenir la competència ni el finançament necessari.
Això és una part molt important i hem patit conseqüències durant molts anys per competències i
despeses impròpies. En molts casos, això es produïa perquè l’administració competent no
l’exercia. Darrerament s’hi ha afegit que serveis que prestaven els ajuntaments per compte de
la Generalitat, en el cas nostre va ser un finançament acordat, aquest finançament s’ha reduït
unilateralment per decisió del Govern de la Generalitat. Fa un moment parlàvem de les escoles
bressol, que és un típic exemple del que ens ha succeït, un cas que hem tingut avui en aquest
Ple.
La Llei de bases de règim local, que fins ara estava en vigor, no definia de manera precisa les
competències municipals i hi havia una gran permissivitat per realitzar serveis impropis sense el
finançament necessari. La conseqüència de tot plegat: posar en risc la sostenibilitat financera
dels ajuntaments. D’altra banda, no suprimeix cap servei, però sí que s’estableixen
mecanismes perquè no hi hagi coincidències ni duplicitats, sinó només una administració que
els presti. Es mantenen tots els serveis socials, tots els ciutadans rebran atenció social i serveis
socials, tots els ciutadans, la seva prestació queda garantida en aquesta llei amb
independència de quina administració és la que assumeix la gestió, no parlem de desprotecció,
sinó d’exercir la competència per protegir el ciutadà, a raó de la distribució competencial o de
l’assignació eficient de recursos.
No és cert, com aquí s’ha dit, que es vulguin privatitzar els serveis. El text fa referència a la
voluntat de privatitzar l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic, etc.
En el cas d’Igualada —el nostre ponent ho va fer allà—, el servei d’abastament d’aigües el
presten empreses privades, el de residus, una empresa mixta, etc.
Per primera vegada, es complirà el principi de lleialtat institucional, àmpliament reivindicat pels
municipis, i així tota la delegació de competències de l’Estat o de les comunitats autònomes
haurà d’anar acompanyada de quelcom molt importat: una partida pressupostària anyal, en
cobertura del 100% del cost del servei i garantint-ne el cobrament mitjançant mecanismes de
reintegrament preestablerts, com per exemple, retenir quantitats indegudes de participació amb
els ingressos de l’Estat. O sigui, si la Generalitat no pagués una competència que hauria que
pagar-se, tindria una retenció de la partida pressupostària i s’elaboraria directament de l’Estat,
per garantir precisament els termes de suficiència financera. Tots els ajuntaments que es trobin
en equilibri pressupostari podran oferir als seus veïns els serveis que considerin a més dels
obligatoris, sempre que no els estigui prestant ja una altra administració, una cosa molt lògica.
Un ajuntament que hagi administrat bé o que tingui capacitat podrà fer altres serveis i, el que
no, no els podrà fer. No hi ha cap article ni disposició en aquesta norma que ho impedeixi. Així,
els ajuntaments més eficients podran prestar millors serveis.
El Govern d’Espanya, en el marc de les reformes estructurals que està impulsant, s’ha
compromès a aprovar una llei de finançament dels ens locals. Cal recordar que el Govern de la
Generalitat es va comprometre a aprovar una llei de finançament local en el mateix moment en
què s’aprovés la llei de governs locals. La realitat és que primer aprovarà la llei de governs
locals i ara diu que posteriorment aprovarà la de finançament local. Igual que ho han fet en
complir els objectius de dèficits i la reducció del seu endeutament, les entitats locals seguiran
donant exemple a totes les administracions en establir per aquesta llei uns límits homologats de
retribucions, nom, nombre d’eventuals i regidors amb dedicacions exclusives. I vull dir per
finalitzar que el Govern d’Espanya està compromès amb el món local, el ple de pagament de
proveïdors, amb les entitats locals 2012-2013, amb 11.594 milions d’euros 30,7 milions dels
quals corresponen a consells comarcals; 2.100.485, a factures pagades, i 138.000.788, a
proveïdors beneficiats. Pressupost de la Generalitat de Catalunya 2014, transferències del
sector públic als ens locals, l’única partida que puja és una partida finalista: participació dels
ens locals amb els ingressos de l’Estat, que passa de 2.670,2 milions el 2012 a 3.097,7 milions
el 2014, 427 milions i mig d’euros més. Precisament, només puja, i prenguin nota, la partida
que correspon al Govern d’Espanya. Les partides que depenen de la Generalitat, totes baixen:
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, de 63 milions el 2012 a 7,1 milions el 2014; altres
transferències corrents, de 1.051,6 milions el 2012 a 964,9 el 2014; altres transferències de
capital passa de 166,1 milions a 139 el 2014, i el fons de cooperació local, del qual ja hem
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parlat aquí en un altre Ple, passa de 130 milions el 2012 a 120,6 milions el 2014. Per tant, el
Grup Popular votarà en contra de la formalització d’aquest conflicte en defensa de l’autonomia
local.
El Sr. F. Xavier Serra
És un mal dia el dia d’avui, un mal dia en què aquest Ajuntament es veu obligat a prendre
aquesta mesura d’imposar aquest recurs. No és un dia ni d’alegria ni de celebració en absolut.
És un mal dia, gràcies justament a l’acció del Govern de l’Estat, tot el contrari per nosaltres del
que s’ha dit fins ara, no? En tot cas, per referir-me a algunes de les coses que s’han dit, si hi ha
una competència, qualsevol actuació que és feta per dues administracions, en un principi el
normal seria que qui tingués la competència fos l’administració més propera, mai l’administració
més gran i més llunyana al ciutadà. Això és el principi que regula tot Europa i està recollit a
molts dels acords de la Unió Europea. Aquesta Llei proposa exactament el contrari.
Mal finançada? És veritat, però el problema no és deixar de finançar els ajuntaments, sinó, en
tot cas, fer una llei de finançament dels ajuntaments que permeti que estiguin finançats d’acord
amb les competències que realitzen. De fet, a la major part d’Europa ens superen en quasi el
doble en els recursos que tenen els ajuntaments respecte al que es dedica del total de tributs
que maneguen les administracions públiques en comparació amb Espanya. I ens superen ara,
abans d’aquesta Llei. Algú s’imagina, i això és una de les conseqüències de la Llei, que la
decisió sobre el sistema de l’enllumenat públic i el concurs corresponent al municipi d’Alella,
sigui fet des de Barcelona? Això és una de les conseqüències d’aquesta Llei i això és el que
passarà a partir d’ara.
Algú s’imagina que el major contracte que tenim en aquest moment, que és el de residus, i que
estem en disposició de gestionar aquí, al Masnou, i és la part principal de la despesa de
l’Ajuntament del Masnou, a part del capítol I, i aquest tipus de coses no les poguéssim decidir
aquí i que, a més, siguin exercides pel sector privat? Això també ho diu la Llei. Que és una
reforma clarament política que aprofitant —anava a dir una cosa que deia molt l’anterior
alcalde, Eduard Gisbert— que el Pisuerga passa per Valladolid —això ho deia molt—, aprofitant
que hi ha una crisi econòmica el que es fa és una actuació purament política per deixar sense
competències els ajuntaments i impedir que aquests òrgans, que són els més propers als
ciutadans, puguin exercir funcions polítiques clares.
Vull recordar que les administracions municipals són els llocs on hi ha més transparència i més
participació dels ciutadans, perquè són les administracions més properes. I he dir, finalment,
que, com sempre, en aquest país sempre fem una mica el mateix, en aquest estat, més que en
aquest país, que és anar a l’inrevés del món: mentre el món occidental, món proper a nosaltres,
el que fa és reforçar les administracions locals, reforçar-ne les competències, reforçar-ne el
finançament, nosaltres, que som molt llestos, com vam fer en el seu moment, suposo,
desmuntem els ajuntaments i donem més força a instruments com la Diputació, etc.
El Sr. Pere Parés
Doncs si m’ho permeten, contestaré una mica en nom jo crec de tots. Jo vull agrair l’àmplia
majoria, l’ampli suport que ha tingut aquest mecanisme i vull agrair, és clar, les paraules de
tothom, incloses les de vostè, perquè té tot el dret d’expressar-se i té tot el dret d’exposar, jo
crec que de la manera com ho ha fet, quin és el seu plantejament i, per tant, jo crec que també
és d’agrair un altre punt de vista de les coses, perquè les coses no són ni blanques ni negres,
però, en aquest cas, les coses tendeixen amb bastant evidència cap a un dels dos colors, no
sabria definir quin.
Els municipis, abans ha quedat molt explícit, al llarg de trenta anys llargs hem contribuït molt a
la millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. Som elements
protagonistes. I pel que fa al dèficit de què tant es parla, del conjunt de totes les
administracions públiques, de totes, és a dir, si nosaltres agafem totes les administracions
públiques, de tot aquest dèficit imputable, únicament i exclusivament als ajuntaments és el
3,8%, solament el 3,8%. Que s’intenti criminalitzar —i dic criminalitzar traient-li tota la
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contundència que pugui tenir— o s’intenti culpabilitzar el món local d’aquest dèficit i que
s’intenti aprofitar aquesta oportunitat, jo crec que el món local ha de dir prou.
El món local ha de dir prou i, a partir d’ara, per desgràcia, si això no ho aturem, hi haurà
ajuntaments de primera i de segona categoria, fet que vol dir que hi haurà ciutadans de primera
i de segona categoria i, en qualsevol cas, els drets dels ciutadans i ciutadanes de tot el territori
han de ser tractats amb les mateixes condicions arreu, no pot quedar relegat a un criteri de
d’eficiència econòmica. Perillen els serveis bàsics, i tant que perillen els serveis bàsics! Els
serveis socials perillen, els serveis d’educació perillen i hi ha un munt de serveis que perillen,
que són serveis de proximitat, i els ajuntaments som proximitat, els ajuntaments som
democràcia i som proximitat.
Per tant, en aquests 35 anys, els ajuntaments han estat jo crec que diligents, hem estat
responsables, hem estat curosos i hem estat molt involucrats en la millora constant de la
qualitat de vida dels nostres pobles, de les nostres viles i de les nostres ciutats. Tampoc no vull
deixar de banda que les competències en la gestió del territori, en l’organització i la governança
d’aquest territori, aquí, a Catalunya, són competències que recauen sobre la Generalitat. El
món local diu prou, i diem prou amb el convenciment que aquesta Llei no servirà ni molt menys
per arreglar els problemes del món local, que, en definitiva, també són els problemes dels
nostres ciutadans i ciutadanes. I, a més a més, diem prou de la manera que creiem que s’ha de
fer: adherint-nos a aquest mecanisme d’interposició davant del Tribunal Constitucional i també
ho fem amb el màxim respecte a totes aquestes lleis, però, si més no, deixant ben clar quin és
el nostre posicionament. Agraeixo de nou a tots els grups municipals, gairebé tots, que hi han
votat a favor i que no fem res més que restablir el compromís que vam adoptar en aquest Ple el
mes de desembre passat i desitgem que tot això pugui acabar mitjanament bé, o que pugui
acabar bé del tot. Tant de bo. Jo tinc esperances també.
14)

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

El Sr. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. És per donar resposta al senyor Ernest Suñé, referent a la carta de
l’Associació Nacional de Productores d’Energia Fotovoltaica que em va fer arribar. Li agraeixo
la informació que ens va facilitar i estem en espera dels esdeveniments en aquest sentit.
D’altra banda, a la senyora Marta Neira, referent al tema de poder fer i poder il·luminar el
passeig Marítim entre el Masnou i Montgat, que vostè ja reconeixia que era car i complicat, en
aquest sentit s’ha complicat perquè, a part de tot, encara que ens posem d’acord entre els
ajuntaments del Masnou i de Montgat, si per qüestions pressupostàries també ho podem fer
entre els dos ajuntaments, també necessitem autorització i vistiplau de qui té competències,
que és Costes, de l’Estat. Per tant, sempre estem supeditats a una altra administració, que és
la que té la potestat en aquest tema. No obstant això, volia mostrar-li això, en el sentit de dir,
bé, són temes que sempre es poden parlar, però són temes de prioritat pressupostària que en
un futur sempre serà interessant poder contemplar.
Finalment, per respondre a la senyora Elena Crespo. És referent a la previsió d’actuació de
l’arbrat del carrer de Navarra. Ja li puc comentar que ja tenim els protectors per als arbres. Per
tant, ara estem pendents de poder instal·lar-los i, en aquest sentit, ho farem. Hem acabat ja la
poda, també aquesta setmana s’ha acabat. Per tant, ara queda fer el pas següent: hem podat
els arbres, ara toca plantar, i aquest any iniciem també una plantada d’arbres i plantarem també
arbres en escocells que tenim al poble des de fa molt de temps oberts, i alguns els taparem, o
sigui, no hi haurà arbre, però... No parlo del carrer de Navarra, eh! Ara estic parlant sobre tot el
poble, per tant, iniciarem també una plantada d’arbres en aquests llocs on hi ha els escocells i
també és cert que hi ha hagut urgències, que hem hagut d’actuar a la zona de Santa Madrona
en els arbres, que se n’han tret alguns, i tot és per aquest motiu, per unes urgències, ja que han
rebentat les voreres i han posat en perill les cases. Continuarem aquesta tasca d’intentar
recuperar el verd en el poble sempre que també comptem amb la col·laboració de la ciutadania,
que no ens faci malbé els arbres.
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La Sra. Noemí Condeminas
Sí, és per a la senyora Núria Fusellas i el senyor Màxim Fàbregas, respecte a una pregunta
que em van fer al Ple. Els n’he enviat la resposta en forma per escrit, però avui mateix hem
tingut una notificació i, llavors, crec oportú entregar-los l’ampliació de la resposta, perquè allò
que de paraula els havíem contestat, doncs ja que ho tenim oficial, els ho volia entregar.
Gràcies.
En referència a les línies d’escoles del Masnou, vull dir que no modifica en res la resposta, tal
com vaig dir al Ple, que sortim amb totes les línies iguals. Simplement ens ha arribat per escrit i
en deferència als companys que així m’ho havien demanat, i els ho faig arribar. No obstant
això, si la resta de grups també hi tenen interès, simplement és dir per escrit allò que els havia
dit. Els ho faré en mà a tothom. Gràcies.
La senyora Judit Rolán reclama una resposta al senyor Joaquim Fàbregas en relació amb la
valoració de la Fira i el senyor Joaquim Fàbregas contesta que ja s’ha enviat a tots els regidors.
La senyora Rolán diu que no l’ha rebuda, que potser ha tingut algun problema amb el correu
electrònic, que la hi torni a enviar. El senyor Joaquim Fàbregas diu que la hi tornarà a enviar.
b) Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
La Sra. Judit Rolán
Recentment s’ha iniciat al nostre poble el període de portes obertes dels centres escolars.
Malgrat que a dia d’avui encara hi ha dos centres —el Maremar i el Lluís Millet— que no les
han fetes —crec que les fan el dia 22—, voldria conèixer la valoració inicial de les jornades que
fan tant la Regidoria com els centres, si és que han parlat amb ells.
També, en referència a Ensenyament, dilluns passat, l’Ajuntament de Teià informava que el
Departament d’Ensenyament modificava l’adscripció de l’institut Turó d’en Baldiri, de l’institut
d’Alella, als instituts del Masnou, Maremar i Mediterrània. M’agradaria saber com afecta aquest
canvi de priorització dels alumnes de Teià al nostre municipi, als centres escolars del nostre
municipi, si la Regidoria n’estava assabentada i si sabem a què respon aquest canvi.
També tinc un altre suggeriment, i és que el carrer de Fra Juníper Serra, a la intersecció que
forma la rotonda amb els carrers de Can Jordana i Josep Estrada, esdevé al nostre municipi un
punt de conflicte circulatori, al meu entendre, per la manca de visibilitat que tenen els senyals
horitzontals que hi ha posats. No sé si es pot revisar, si ja ho tenien previst o no, però hi ha un
estop que té una molt mala visibilitat i que permet agafar gairebé la rotonda en línia recta, i és
un estop que molta gent no fa i que comporta algun problema. Res més, moltes. Gràcies.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Faré un parell de preguntes, o de precs més ben dit, en relació amb
la Regidoria de Mobilitat.
Ja fa bastant de temps, jo diria que al voltant dels dos anys, es va aprovar una moció per
estudiar la possibilitat d’implantar una zona blava o una zona taronja a la zona de la carretera
d’Alella abans d’arribar al Camp del Masnou. Ens van dir que aquella zona era titularitat de la
Diputació, que se’n demanaria en qualsevol cas la cessió o es farien gestions per mirar de
poder tenir més competències sobre aquella zona i poder destinar-la als usos o de la forma que
interessés més per al municipi. Bé, si ens pot explicar si li ho han contestat, en quin tràmit
podria estar tot allò que al seu dia es va aprovar al Ple i a la Comissió Informativa corresponent.
I després, en relació amb la zona del nou ambulatori de Can Barrera, la zona d’aparcament que
hi ha allà per als veïns no està senyalitzada horitzontalment, no està pintada i, bé, no és que
sigui obligatori, ni molt menys, però, realment, com que sembla que efectivament comença a
faltar espai per aparcar per als veïns, és cert que aquella zona s’ha desenvolupat, està ja
pràcticament ocupada al 100% i la densitat comença a ser-hi prou important. Aquest és el prec.
Jo no sé si seria interessant mirar de senyalitzar l’aparcament, perquè jo crec que senyalitzant40

lo segurament optimitzarem els recursos o l’espai que hi ha perquè la gent sabrà exactament
en quines dimensions es pot aparcar i en quines no, i, segurament, doncs, no perdrem places
d’aparcament.
Ja que estudiem aquesta possibilitat, també es podria estudiar la possibilitat de la zona taronja
que hi ha al final del municipi, on hi ha el Dia, i fins i tot augmentar aquella zona taronja en
aquella zona que dic ara, del nou ambulatori.
És cert que és limítrofa i, en els moments de temporada de platja, aparcar allà també et dóna
bon accés a la platja, de fet. D’aquesta manera, protegiríem l’espai per aparcar per als veïns.
Bé, doncs si aquestes queixes o aquestes necessitats també han arribat a la Regidoria —a mi
m’han arribat—, si és així i es pot estudiar la possibilitat de pintar i, ja que es pinta, potser fins i
tot a pintar de color taronja i fer aquella zona també per a aparcament exclusiu de residents i en
algunes temporades de l’estiu o algunes altres que puguin ser idònies, de pagament per a la
resta d’usuaris. Gràcies.
La Sra. Carmen Martínez
El nostre Grup sol·licita —això és un suggeriment i després vindrà la pregunta— que tots els
recintes esportius, escoles i altres centres o àmbits on es pugui practicar una activitat física
determinada puguin dotar-se d’un aparell desfibril·lador com a eina de resposta ràpida d’ajut a
cardiopaties greus. Això pot salvar la vida dels humans, com va passar ara fa uns dies a
l’estació de Sants a Barcelona, on, gràcies a aquest aparell que tenia una farmàcia propera, es
va poder salvar la vida d’un home. Caldria també ensenyar a persones, idònies, el
funcionament d’aquest desfibril·lador per tal d’assegurar-ne l’eficàcia en cas de necessitat.
Aquesta iniciativa, que avui és lliure, és a dir, no ve per llei encara —va haver-hi un projecte de
llei el 3 de març, em sembla que era el 13—, tot i que al projecte es preveia, quan ha sortit al
BOE, no surt que és obligatori, però sí que inclou que es destinarà a les autonomies per tal que
es posin en marxa elles. Per tant, seria convenient que l’Ajuntament del Masnou s’avancés a
aquesta iniciativa de caràcter humanitari.
Exposat tot això, la meva pregunta, i per desconeixement, és saber si realment existeix ja
aquest aparell en alguna entitat esportiva, on són o si estan difosos, perquè m’ho han preguntat
més d’una vegada i no ho he sabut què dir. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
No, no, que ja li ho donarem, però, com diuen, estem treballant en aquest tema. Tenim una
proposta al damunt de la taula. Home, també hem d’aprovar pressupostos, en el sentit que, si
s’hi pogués preveure una partida, perquè això no deixa de ser un contracte de manteniment
d’això, però sí en tenim, clar que hi ha, sí, sí..
La Sra. Carmen Martínez
Però en aquests moments n’hi ha en algun lloc? Em podrien dir on? Al poliesportiu? La gent és
conscient d’això?
La Sra. Noemí Condeminas
Sí. És clar que n’és conscient.
La Sra. Carmen Martínez
I qui són els monitors que fan això? No, no, qualsevol no! Que estiguin preparats.
El Sr. Pere Parés
Vejam, n’hi ha que sí i n’hi ha que no. Amb això, si arribem, i entenem ara que ens faci aquesta
pregunta, ens agrada perquè tenim un projecte, jo diria que bastant elaborat, el que passa és
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que veurem si som capaços de tirar-lo endavant i d’això es donen cursos a 15 persones, tinc
entès, per cada parella, però, vejam, en podem parlar.
La Sra. Carmen Martínez
No, simplement, si la gent m’ho demana, puc dir que al poliesportiu en tenim un? La Policia
també?
El Sr. Pere Parés
La Policia en té un altre.
La Sra. Carmen Martínez
La Policia també? Si de cas, contesteu-me per escrit els llocs exactes i així podré donar jo
resposta.
El Sr. Pere Parés
I no solament això, Carmen, sinó que te’n farem cinc cèntims, i no només a ella, sinó a tothom.
Farem cinc cèntims del projecte en què estem treballant, vejam si el podem portar a bon port o
no.
La Sra. Carmen Martínez
Molt bé. Moltes gràcies.
La Sra. Elena Crespo
Bona nit, senyor alcalde, i a tots i totes. Jo volia reclamar una contestació al senyor Eduard
Garcia sobre una pregunta que li vaig fer al Ple anterior per consultar tota la documentació de
la Dogi pel que fa a la seva llicència ambiental i tota aquella de què l’Ajuntament tenia
coneixement.
Al senyor Fàbregas li volia demanar un aclariment, i és que m’agradaria saber quin és el paper
que té l’Ajuntament en l’organització de les fires d’artesania que es fan en diferents moments
de l’any aquí, a Prat de la Riba.
I al senyor Oliveras, un parell de preguntes. Li demanaria, si us plau, una còpia del pla de
seguretat de la Rua de Carnestoltes i també poder consultar el pla d’autoprotecció que es va fer
servir per a la Cavalcada de Reis.
I després, al senyor Lugo, m’agradaria preguntar-li si té coneixement dels fets ocorreguts fa
algunes setmanes que van afectar els aparcaments de Can Jordana. Sembla que va haver-hi
uns robatoris a la planta comunitària i voldria saber, si us plau, quin és l’informe policial.
Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Volem felicitar el Govern —sense que serveixi de precedent— perquè
els darrers dies s’han iniciat unes tasques de neteja i pintura d’alguns dels fanals de
l’enllumenat públic. A la vegada, li demanem que aquestes tasques es realitzin amb una major
freqüència i que s’ampliï als plafons d’informació municipal, l’estat de la major part dels quals fa
molta pena.
En aquest mateix sentit, demanem al Govern que, al més aviat possible, redacti una ordenança
que reguli la publicitat i que permeti advertir primer i sancionar després a aquells que no la
compleixin. Al mateix temps, li demanem que doni instruccions perquè les persones o
empreses encarregades de la distribució de la propaganda o de la informació municipal la
col·loquin als llocs habilitats a aquest efecte, per evitar la imatge que provoca la informació
42

municipal que, per exemple, apareix a les marquesines del bus urbà o a les façanes dels
edificis.
El 30 de gener, una veïna del Masnou va entrar una instància al registre municipal —el número
ja consta a les preguntes que he passat a la senyora secretària— en la qual exposava una
possible utilització irregular d’un local situat a la planta baixa de l’edifici on té el seu habitatge i
demanava que es prenguessin les mesures necessàries perquè el local no fos utilitzat com a
habitatge. Atès que aquesta possible utilització irregular ja té antecedents al municipi,
preguntem al Govern quines són les actuacions que ha realitzat en relació amb la instància
esmentada i li demanem que, si no ho ha fet, amb la major urgència possible obri l’expedient
corresponent i ens informi puntualment de les actuacions que realitzi.
I l’última és una reiteració en intervencions en plens anteriors, que diu que no ens cansarem de
queixar-nos, o jo com a mínim no me’n cansaré, i ja són massa les vegades que ho hem fet, del
retard en les respostes a les preguntes que fem per escrit al Ple. Hem demanat en diverses
ocasions empara a l’alcalde del Masnou, però sembla que, o bé no ens ha sentit, o bé fa cas
omís de la nostra demanda. Per això insistim, una vegada més, a exigir el compliment del ROM
i a demanar a l’alcalde que insti els regidors i regidores del seu Govern a complir els terminis
per respondre les preguntes que es fan per escrit. Gràcies.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Jo, primer, voldria agrair l’esforç del senyor Matas per donar resposta
a la pregunta que vaig fer al Ple passat respecte al tema de l’energia fotovoltaica. Agraeixo
l’esforç, però no em dono per satisfet, perquè, és clar, dir que està en espera dels
esdeveniments és com no dir-me res.
Nosaltres vam plantejar preguntes concretes, vam preguntar si sabien res sobre aquest escrit i
era evident que no, ja li’n vam donar una còpia, si havien avaluat la seva oportunitat. És clar, jo
esperava, i espero encara, de vostè, com a responsable de la Regidoria, que avaluï si allò que
diu ens competeix i si hi està d’acord o no hi està d’acord com a regidor i com a govern, i si han
fet o pensen fer-hi alguna cosa, que no sigui sobretot estar a l’expectativa, perquè això ja m’ha
quedat clar.
Jo també tenia una intervenció preparada per al punt 9, pel tema de l’extinció del govern
territorial, perquè semblava en la presentació del Ple que s’havia de votar, després no es vota.
No, no passa res, la reservo, l’he traslladat aquí i la faré com a suggeriment. Nosaltres el que
volíem plasmar a la nostra intervenció era la voràgine que estava instal·lada per minvar l’estat
del benestar, en general a Espanya i, en particular, a Catalunya.
Miri, és que ahir va fer sis anys de la creació d’aquest ens. Ahir feia sis anys que havíem votat
al Ple municipal la creació d’aquest ens, la finalitat del qual era coordinar íntegrament les
competències en l’àmbit de la salut de l’Administració de la Generalitat i les associacions locals.
En paraules més planeres: per l’Ajuntament suposava la possibilitat de participar amb veu
pròpia en la planificació, la prevenció i la promoció de la salut al costat de la resta de
corporacions municipals integrades en aquest consorci, i això s’ha esvaït, perquè el Decret de
la Generalitat de Catalunya que va fer per les mesures de racionalització i simplificació de tot el
sector públic de la Generalitat les va escapçar, i és curiós, perquè fa un moment hem votat
contra un decret d’una administració superior que escapça també l’Administració local. Aquí hi
ha un contrasentit, és a dir, el que no pot ser és estar a missa i repicant o fer aquí una cosa i a
Madrid una altra.
La Generalitat de Catalunya és col·laboradora del que està passant amb el PP a l’Estat i fa
exactament el mateix, i aquesta és una prova fefaent que, quan els convé, l’Administració local
no els importa tant. A tall d’anècdota, aquella data, el portaveu senyor Ferran Flo, que avui
també és regidor d’aquest tema, va defensar la proposta i CiU va votar en contra de la seva
creació. En això sí que puc dir que han estat conseqüents. Gràcies.
El Govern de la Generalitat de Catalunya, que jo sàpiga, el formen dos partits polítics: ERC i
CiU, l’un fora del Govern i un altre dintre, però és igual, són la mateixa cosa, com aquí.
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El Sr. Pere Parés
Però, que jo sàpiga, la nostra capacitat d’influència des del nostre vot en contra aquí, al
Masnou, no ha influït en la decisió. Això és el que li volia explicar de la Generalitat. Tant de bo
nosaltres tinguéssim més influència, perquè segurament altres coses s’explicarien d’una
manera millor, perquè estem en aquestes circumstàncies.
La Sra. Marta Neira
Mireu, jo volia fer una reflexió que acabarà amb un suggeriment a la regidora d’Igualtat.
Diversos organismes, entitats i professionals coincideixen a advertir que la crisi econòmica
silencia els maltractaments i alerten que les denúncies de maltractament en aquest moment
visibilitzen només el 20% de les dones maltractades, mentre que el 80% resta en silenci,
invisible.
És evident que la por de no poder tirar endavant, la dependència econòmica de les seves
parelles, l’atur o la falta de recursos a causa de la crisi econòmica perpetua el silenci entre les
víctimes de maltractaments. Jo estic segura que la regidora és molt conscient d’això. A més a
més, la pèrdua d’ingressos o la falta de feina creen una major conflictivitat en el si d’aquest
tipus de parelles ja malmeses i són un brou de cultiu per augmentar les tensions que
desencadenen la violència.
Davant d’aquesta realitat, és imprescindible que les administracions públiques, entre les quals,
especialment, dic jo, el nostre Ajuntament, prenguin consciència d’aquest fet i posin l’èmfasi en
la inserció social i laboral de les dones en situació de maltractament per tal d’afavorir la seva
independència econòmica, perquè, ara, més que mai, hi ha un perill real de l’anomenada
victimització secundària, és a dir, aquella que deriva de la falta d’atenció i recursos per part de
l’Administració per donar respostes efectives a les dones que es troben en una situació de
violència masclista.
Bé, jo, d’acord amb aquesta argumentació, que, hi insisteixo, estic segura que comparteix la
senyora Condeminas, i tenint en compte que la Regidoria d’Igualtat ha iniciat l’actualització del
Pla local d’igualtat i d’oportunitats, jo li demano que promogui la coordinació amb la Regidoria
de Promoció Econòmica per tal de desenvolupar un projecte conjunt específic per a la inserció
laboral de les dones maltractades.
Penso que aquesta qüestió és cabdal. Només es tracta que ho parlin i segurament trobaran
una manera de dur-ho a terme i que després això es reculli en diferents mesures en el Pla que
ara ja han començat a elaborar.
Finalment, vull reclamar-li unes dades que es va comprometre a donar-nos a la Comissió
Informativa però no ens han arribat, que són les dades del 2013 sobre dones maltractades al
nostre municipi. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Intentarem contestar-li les preguntes.
Sí, d’acord, si hi ha alguna pregunta que algú vulgui contestar ara i, si no, ho farem en temps i
forma i més profundament.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, per donar contesta a la reclamació feta per la regidora d’ICV-EUiA, Elena Crespo, sobre la
consulta de l’expedient sobre la Dogi. Si no estic mal informat i tret que hi hagi hagut algun
error que desconec, diria que aquest expedient que vostè reclama està a disposició del
portaveu del seu Grup Municipal i, per tant, hauria de ser molt fàcil que vostè el pogués
consultar quan volgués. Si no és així, en cas que el portaveu ja hagués tornat l’expedient,
doncs ja li faríem arribar la informació que vostè reclama.
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El Sr. Màxim Fàbregas
El portaveu no pot tornar l’expedient.
El Sr. Eduard Garcia
Però en tot cas el que vull dir és que aquest expedient està a disposició del portaveu del Grup
Municipal de la senyora Elena Crespo i que, per tant, hauria de ser bastant més fàcil que ella
també el pogués consultar, tal com demanava.
El Sr. Pere Parés
Pot ser que, aprofitant aquesta qüestió, i perquè és pública, perquè als portaveus no els he
donat més informació que la que coneixíem, aquesta és pública, va sortir no fa pas gaire a la
premsa una proposta que Dogi sotmetria al Consell d’Administració i després a la Junta
d’Accionistes el fet d’incorporar-se en el capital de Sherpa. Les notícies que en teníem és que
la cosa estava ben enfocada, i crec que així els ho vam manifestar, i ara estem una mica a
l’expectativa que acabi de quallar tot això. Jo, tan aviat com en tingui informació, també els en
donaré trasllat.
La resta, intentarem contestar-ho en temps i forma. Insistiré que les respostes les presentin en
temps i forma.
15)

Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA, amb l’esmena incorporada dels
grups municipals de CiU i ERC-AM, per impulsar l’activitat econòmica i reactivar
sobre els locals comercials buits

El Sr. Pere Parés
Aquí hi ha un vot particular. Per tant, entenc que llegiràs la moció que arriba de la Comissió
Informativa.
El Sr. Màxim Fàbregas
No, llegiré la moció original, és el vot particular.
El Sr. Pere Parés
Com vulgueu. Jo crec que, també per abreujar, podem llegir-les totes dues, però, de fet, la... És
que el tema té tela, eh! És a dir, la moció que arriba de Comissió Informativa dictaminada té
incorporades les esmenes, vull dir, evidentment, doncs el que llegirem ara, el que hauria de ser
aquesta moció... Però, ja que hi ha un vot particular, doncs ens organitzem com vulguem
mentre sapiguem el que votem.
La Sra. secretària
Primer s’ha de defensar el vot particular i fer-ne la votació, i, en tot cas, que quedi ben clar què
es vota.
El Sr. Pere Parés
M’agrada també aquesta opinió. La qüestió és que ens organitzem com vulguem, però que
quedi clar després el que votem. Senyor Serra, vostè ara llegirà el vot particular, d’acord?
El Sr. F. Xavier Serra
La qüestió és que no cal preocupar-se, perquè el text de la moció, el text de l’acord és el
mateix, però el que canvien són les propostes d’acord després. Per tant, no és tanta diferència.
De fet, si ho voleu, en el que ens podem centrar són en els acords, perquè és on hi ha el debat.
45

Per resumir-ho molt lleugerament, l’acord el que expressava era la situació actual que hi ha
molts locals de lloguer buits i que sobre això es podria fer alguna actuació. Llavors, es
proposaven els acords següents.
El senyor F. Xavier Serra llegeix només els acords de la moció (vot particular), la qual
literalment diu el següent:
“Des de l’inici d’aquesta crisi comprovem, any rere any, mes rere mes i dia rere dia els estralls
que provoca en el sector productiu i comercial del nostre municipi, amb la destrucció de moltes
petites i mitjanes empreses i dels llocs de treball associats a aquestes.
Un dels efectes més visible d’aquesta crisi és l’increment de locals comercials i naus industrials
buits que ara, molts d’ells, estan en mans de les entitats financeres.
Malgrat el descens, relatiu, en els preus del lloguer d’aquests locals, hores d’ara aquests
segueixen sent un obstacle important per animar o promoure la ubicació de noves activitats tant
comercials com industrials, la creació de nous projectes d’emprenedoria, d’autoocupació o per
el manteniment de l’activitat encara existent.
A Catalunya, i al Masnou, hi ha l’experiència, a través de les polítiques d’habitatge amb la Llei
pel Dret a l’Habitatge, de la creació de la Borsa Social d’Habitatge, que promou l’accessibilitat
al lloguer i la reducció del seu preu a través de la intermediació de l’Administració que facilita
l’aval lloguer i garanties per a mobilitzar el parc buit d’habitatges.
El grup municipal d’ICV-EUiA-EPM creu que, davant aquesta crisi, cal moure i oferir tots els
instruments, els recursos i les capacitats que des de l’Ajuntament, política i tècnicament, tenim
a mans per a promoure accions de xoc, combat i resistència front als efectes negatius del
moment.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA del Masnou proposa que l’ajuntament Ple
prengui els següents:
Primer.- Elaborar i aprovar, en el termini màxim de tres mesos, un programa de Borsa de
lloguer accessible de locals comercials i industrials que permeti, a través del sistema d’aval
lloguer, la disminució del preu del lloguer fent-ho accessible, i la mobilització del parc buit
existent al nostre municipi per a garantir la creació de nova activitat econòmica comercial i
industrial i el manteniment de l’existent.
Segon.- Incorporar i dotar, en el pressupost de 2014, la partida Borsa de lloguer accessible de
locals comercials i industrials, amb una dotació suficient per als seus fins i objectius perquè el
programa es pugui iniciar al llarg de l’any 2014.
Tercer.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments que hi
corresponguin, el suport i ajut econòmic necessari per al desenvolupament del programa.
Quart.- Convenir, amb les entitats financeres que s’han fet a mans de bona part d’aquest parc
de locals buits, la cessió temporal en ús per a que formin part de la Borsa.
Cinquè.- Trametre aquests acords al President del Govern de la Generalitat de Catalunya, als
Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a totes les entitats econòmiques i financeres,
gremis i sindicats del Masnou i el Maresme, i a les associacions, entitats i col·lectius del nostre
municipi.
El president sotmet a votació el vot particular (la moció inicial), amb el resultat següent: 7 vots a
favor (PSC-PM i ICV-EUiA), 10 vots a favor (CiU i ERC-AM) i 4 vots d’abstenció (PP, GIM i la
regidora no adscrita). El vot particular queda rebutjat.
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Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA, amb l’esmena incorporada dels grups
municipals de CiU i ERC-AM, per impulsar l’activitat econòmica i reactivar els locals
comercials buits
El senyor F. Xavier Serra llegeix només els acords de la moció, amb l’esmena incorporada dels
grups municipals de CiU i ERC-AM, la qual literalment diu el següent:
“Des de l’inici d’aquesta crisi comprovem, any rere any, mes rere mes i dia rere dia els estralls
que provoca en el sector productiu i comercial del nostre municipi, amb la destrucció de moltes
petites i mitjanes empreses i dels llocs de treball associats a aquestes.
Un dels efectes més visible d’aquesta crisi és l’increment de locals comercials i naus industrials
buits que ara, molts d’ells, estan en mans de les entitats financeres.
Malgrat el descens, relatiu, en els preus del lloguer d’aquests locals, hores d’ara aquests
segueixen sent un obstacle important per animar o promoure la ubicació de noves activitats tant
comercials com industrials, la creació de nous projectes d’emprenedoria, d’autoocupació o per
el manteniment de l’activitat encara existent.
A Catalunya, i al Masnou, hi ha l’experiència, a través de les polítiques d’habitatge amb la Llei
pel Dret a l’Habitatge, de la creació de la Borsa Social d’Habitatge, que promou l’accessibilitat
al lloguer i la reducció del seu preu a través de la intermediació de l’Administració que facilita
l’aval lloguer i garanties per a mobilitzar el parc buit d’habitatges.
El grup municipal d’ICV-EUiA-EPM creu que, davant aquesta crisi, cal moure i oferir tots els
instruments, els recursos i les capacitats que des de l’Ajuntament, política i tècnicament, tenim
a mans per a promoure accions de xoc, combat i resistència front als efectes negatius del
moment.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA del Masnou proposa que l’ajuntament Ple
prengui els següents:
ACORDS
PRIMER.- Posar en funcionament a la web de l’Ajuntament, amb la col·laboració de les
immobiliàries del Masnou, un servei que permeti disposar als emprenedors/es que vulgui iniciar
un nou negoci de l’oferta de locals comercials i industrials buits al Masnou.
SEGON.- Sol·licitar al Departament que correspongui de la Generalitat, que endegui una borsa
de lloguer accessible de locals comercials i industrials, implantant el sistema d’aval lloguer com
el que ja funciona en l’àmbit de l’habitatge.
TERCER.- Dotar el pressupost del 2014 d’una partida per a la concessió de subvencions a
empreses de nova creació i empreses de fins a 3 anys de vida que engeguin nous projecte
diferenciats, permeten que sigui despesa subvencionable i elegible el traspàs i el lloguer de
locals buits.
QUART.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments que hi
corresponguin, així com a la Diputació de Barcelona en la marc de la convocatòria del Catàleg
de Serveis 2014, el suport i l’ajut econòmic necessari per al desenvolupament del projecte.
CINQUÈ.- Convenir amb les entitats financeres que disposin de locals que els posin a
disposició dels emprenedors/es a un preu de lloguer accessible.
SISÈ.- Trametre aquests acords al President del Govern de la Generalitat de Catalunya, als
Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a totes les entitats econòmiques i financeres,
gremis i sindicats del Masnou i el Maresme, i a les associacions, entitats i col·lectius del nostre
municipi.”
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El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 16 vots a favor (CiU, ERC-AM,
PSC-PM, GIM i la regidora no adscrita) i 5 vots d’abstenció (ICV-EUiA i PP). S’aprova per
majoria absoluta.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Quan van presentar els nostres companys d’ICV-EUiA aquesta moció, no hi trobàvem el sentit
econòmic d’oportunitat o el sentit pràctic perquè pogués ser aplicada. Quan el Govern la va
esmenar, també vam acabar de trobar-hi aquest sentit, és a dir, els acords si fem una mica de
repàs del que s’ha acordat en aquesta moció, coses que puguin ser... O sigui, si l’objecte és
afavorir que els locals del Masnou es puguin llogar a bons preus, hi ha un mecanisme que és
una barrera, que és un mecanisme natural, a favor o en contra, que es diu el mercat, el preu de
mercat, i el mercat funciona d’acord amb una llei molt simple que es diu de l’oferta i de la
demanda i contra això poc podem fer en moltes ocasions des dels ajuntaments. Podem posar
facilitats perquè rutlli tot bé, evidentment. Un dels acords diu de posar en funcionament al web
de l’Ajuntament un apartat amb les immobiliàries per penjar-hi els locals. Bé, això és un
tecnicisme web que jo entenc que és fàcil i no té gaire complicació. Sol·licitar al Departament
de la Generalitat que engegui la borsa i implementi un aval lloguer, és clar, si implementem un
sistema d’aval de lloguer per a locals igual que es fa per habitatges, estem parlant de
conceptes diferents, no se m’acut pensar que podem estar creant ineficiències amb els costos
d’un servei d’una botiga, d’un comerç, d’una empresa..., podria ser una opció.
Aquest tema s’hauria de parlar, això seria fruit teòric d’una possible intervenció que poguéssim
fer en els preus i penso jo que no tenim cap capacitat d’influir en els preus, és una opinió
personal meva. Donar una partida de subvencions i també que sigui subvencionable el traspàs i
el lloguer dels locals, per què hem de subvencionar un traspàs? Si jo pago un traspàs d’un local
quan me’n vagi me’l subvencionen, quan me’n vagi el torno a cobrar i me l’emporto a la
butxaca. Això no té sentit, ja ho vam manifestar així; no ho trobo, en un sentit econòmic, lògic.
Després, sol·licitar a la Generalitat, als departaments, el suport econòmic necessari, no s’estan
pagant la part corresponent a les escoles bressol, ens pagaran més coses! Doncs no ho sé,
potser hi ha una partida misteriosa, però jo crec que demanar quartos per aquest tema no és
gaire pràctic. Que les entitats financeres que disposin de locals els posin a bon preu, bé, aquí
se m’escapa una mica el riure, perquè el preu, com dic, el marca el mercat. Poden ser preus
molt baixos, com ha succeït fins ara, en determinats llocs, perquè el mercat això ho marcava, o
preus més elevats perquè hi havia demanda i per a qui ho pogués pagar.
En definitiva, la nostra impressió o la nostra opinió és que no volem votar en contra d’iniciatives
que puguin afavorir d’una manera o una altra el comerç local, perquè no és el nostre esperit,
sinó tot el contrari, però sí que volem manifestar amb aquesta abstenció i fer palès que una
sèrie de termes que aquí s’han aprovat, des del meu punt de vista, els trobem, alguns, absurds;
d’altres, il·lògics, i d’altres, poc estudiats. I penso que aquesta no és la manera de treballar si
volem fer propostes serioses per a l’activitat econòmica del poble. Gràcies.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Simplement, vull comentar que, un cop presentada en aquest Ple al mes de gener la moció pel
Grup d’ICV-EUiA, des del Departament de Promoció Econòmica vam intentar cercar
experiències similars, és a dir, experiències que es basessin en la creació d’una borsa de locals
comercials buits, i la veritat és que no en vam trobar cap. Tot i així, no li dic que no pugui anar
bé. Sí que vam trobar una experiència que ens va semblar interessant de l’Ajuntament de
Santa Coloma, que, fa aproximadament cinc mesos, va posar en funcionament un servei que
posava en contacte les immobiliàries amb l’Ajuntament a través dels seu web i una aplicació, i
oferien un cercador d’habitatges comercials buits, la qual cosa ens va semblar una proposta
interessant pel fet que podria haver-hi gent interessada a obrir un comerç al Masnou, en el cas
que ho poséssim en funcionament aquí, al Masnou, i que a través del web de l’Ajuntament els
fos relativament senzill trobar el local comercial que estaven buscant. Això ha de tenir sempre
el vistiplau de les immobiliàries i esperem que acullin bé la proposta.
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Les altres esmenes presentades en els acords fan referència bàsicament al tema que
l’Ajuntament doti una partida pressupostària per subvencionar els nous emprenedors que obrin
locals comercials o empreses al Masnou. Aquesta partida pressupostària ja existia en el
pressupost 2013 i, per tant, el que estem dient aquí és augmentar els supòsits o les despeses
elegibles ampliant-los al lloguer, amb la qual cosa estem ajudant emprenedors del Masnou a
obrir el seu negoci i a fer front a les despeses que pot suposar el lloguer dels locals comercials.
En definitiva, creiem que la moció aprovada pot ser una eina que faciliti l’accés als locals
comercials buits del Masnou als nous emprenedors. Gràcies.
El Sr. Artur Gual
Nosaltres hem votat sí a la moció que proposen els companys d’Iniciativa, perquè creiem que
en els temes de comerç s’ha de treballar i s’ha de fer molt. I també hem votat que sí a la
proposta modificada per l’Equip de Govern, perquè, encara que sigui menys del que es
demana, almenys farem alguna cosa, almenys ens comprometem a fer alguna cosa. I com a
comentari, vull dir que és trist que esperem a presentar una moció per demanar una subvenció
a la Diputació. Vull dir que no cal que es presentin mocions, es poden anar demanant les coses
per anar fent treballs amb antelació.
Al Masnou, tenim un problema de comerç. Ja el teníem abans de la crisi i el seguim tenint ara,
ara potser molt més violent no? Jo comparteixo amb el senyor De las Heras que el problema
del comerç del Masnou no és únicament de locals, no és un problema de preus de lloguers, és
un problema que el Masnou comercialment no funcionava abans i ara funciona menys, i és un
problema perquè el comerç en general ha baixat un 5% la facturació i hi ha comerços i
iniciatives que no funcionen al nostre municipi. Cal fer polítiques, és un tema urbanístic, hem
dit, el problema del Masnou, i es van fer iniciatives en el mandat anterior, va venir la crisi i es
van trencar tots els projectes que hi havia de centres oberts, a cel obert, centres comercials a
cel obert. Cal seguir incidint, i una forma per què no, és amb el tema de locals de lloguer.
Qualsevol iniciativa que vagi en la línia de facilitar tant la comunicació com els preus, doncs
serà benvinguda i, per tant, nosaltres donarem suport a aquesta moció. Gràcies.
El Sr. F. Xavier Serra
Sí, en primer lloc, vull agrair el vot a tots els grups municipals que en un sentit o un altre han
donat suport a algunes de les coses que nosaltres presentàvem en la moció. Vull dir en tot cas
al senyor De las Heras que no entrarem en absolut en el debat del tema, però que les nostres
posicions sobre el nostre sistema econòmic i el funcionament del mercat i les seves regulacions
són diametralment contràries. Avui no discutirem això, no cal. En tot cas, sempre podem anar a
prendre una cervesa i fer-ho.
Per què hem presentat la moció, hem mantingut el vot particular i després ens hem abstingut al
text presentat? Bàsicament perquè hi ha una diferència substancial entre la moció presentada
per nosaltres i la moció finalment aprovada, i és que l’Ajuntament, en comptes de fer una acció
força activa, que és el que nosaltres demanàvem, en el tema dels lloguers, farà una acció
passiva, d’intermediari entre els uns i els altres. Per tant, són dues característiques
completament diferents d’una moció a l’altre text de la moció. És veritat que al text de l’Equip de
Govern es parla de més coses i es parla, per exemple, ja s’ha dit, d’una línia de subvencions o
de la demanda de la Generalitat de la borsa de lloguer en aval-lloguer. Per cert, en aquest cas,
en la línia de subvencions, més aviat estaríem d’acord amb el Partit Popular que no tindria gaire
sentit el tema del traspàs, de lloguer sí, però de traspàs tampoc no entendríem que tingui gaire
sentit. El felicitem perquè la presentació d’aquesta moció, com a mínim, ha encetat el debat i ha
fet que l’Equip de Govern —no dubto que l’Equip de Govern estigui treballant en el tema, ni ho
he dit ni ho diem ara— com a mínim avui hagi presentat al Ple algunes línies de treball en el
tema dels locals buits i del comerç en general. I, evidentment, com he explicat no és el que
exactament demanàvem el que s’ha votat. Hem votat per fer una extensió i mantenir la moció,
perquè aquest Equip de Govern, com a mínim en allò que avui ha presentat, com a esmena, ho
faci.
La presidència proposa fer un recés de tres minuts.
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16)

Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA de rebuig a la nova taxa per
l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria del Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya

El senyor F. Xavier Serra i Vigil llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“Recentment, el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya ha emès
una circular informativa informant d’una nova taxa, a aplicar a partir del 31 de gener de 2014,
per l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria en matèries com el reagrupament familiar,
l’arrelament social o les renovacions a partir de a llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic aprovada per CiU i ERC.
L’entrada en vigor de noves taxes de la Generalitat per l’emissió d’informes d’estrangeria pot
significar, per a la persona interessada, una duplicitat de pagaments per un mateix servei
doncs, en la majoria dels casos, els ajuntaments també cobren la sol·licitud d’aquests informes.
El preu de la taxa és de 35 euros, tret de l’informe d’Arrelament Social, que és de 20 euros
quan, en l’actualitat, molts dels informes d’estrangeria es sol·liciten als ajuntaments i la majoria
d’aquests ja cobren una taxa pel procediment que, en alguns casos, supera els 100 euros.
La taxa, com a tribut que és, ha de respectar els principis constitucionals d'aplicació al nostre
ordenament tributari, recollit en l'art. 31 CE, entre els quals sobresurt el principi de capacitat
econòmica, al que acompanyen els principis de justícia, igualtat i progressivitat.
L’article 55 del Reglament d’Estrangeria (RD 557/2011) estableix, per exemple, que els
informes d’habitatge per a reagrupament familiar són emesos per l’Administració Autonòmica,
però que aquesta pot fer la consulta als municipis. Així mateix, l’emissió de l’informe es pot
delegar als municipis per part de la Comunitat Autònoma. En el cas català, el pacte entre el
Govern de la Generalitat i la Federació de Municipis per a l’emissió dels informes va implicar la
intervenció de les dues administracions. Els municipis recullen les sol·licituds d’informes i fan
les gestions necessàries (entrevistes, visites) per fer una proposta i la Generalitat es limita a
emetre l’informe i realitzar la seva notificació.
La doble imposició d’un únic acte administratiu, que pretén impulsar el Departament de
Benestar i Família, es tracta d’una actuació que perjudica el ciutadà, que no està pensada per
al seu benefici sinó per a la comoditat de l’Administració i que pot comportar que les persones
immigrades interessades hagin de pagar dues taxes per un únic acte, la qual cosa significaria
una vulneració de la legalitat ja que, segons la normativa d’estrangeria vigent, el ciutadà
interessat està sol·licitant un informe únic, independentment dels interessos dels diferents
nivells de l’Administració Pública a l’hora de la gestió de l’emissió dels informes.
A més, un percentatge important dels sol·licitants d’informes d’habitatge per Reagrupament
familiar i per Arrelament es veuen obligats a sol·licitar més d’un cop aquest informe, que té un
període validesa de 3 mesos des de la seva notificació, degut a que per part de subdelegació
finalment es denega la residencia temporal, ja sigui a l’individu o als familiars als que es vol
reagrupar. Un fet aquest que pot implicar la paralització de sol·licituds per motius merament
econòmics, tot i complir els criteris d’accés al tràmit marcats per la Llei d’Estrangeria en vigor.
Aquesta doble taxa s’uneix a l’encariment general del cost de la vida, per l’augment general del
cost dels serveis bàsics com el transport públic, l’educació, l’habitatge o la sanitat.
Atès que la gran majoria de les persones que demanen informes d’estrangeria i, molt
especialment, els casos d’arrelament social es troben en situacions d’atur i greu risc d’exclusió
social.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA del Masnou proposa que l’ajuntament Ple
prengui els següents
50

ACORDS
Primer. Mostrar el rebuig a la nova taxa creada pel Departament de Benestar i Família, a
aplicar a partir del 31 de gener de 2014, per l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria en
matèries com el reagrupament familiar, l’arrelament social o les renovacions.
Segon. Instar al Govern de la Generalitat a la retirada immediata de la taxa esmentada.
Tercer. Traslladar els presents acords a la Secretaria per a la Immigració del Departament de
Benestar i Família, a la conselleria de Benestar i Família, als grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya i a les entitats, associacions i col·lectius del nostre municipi.”
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 8 vots a favor (PSC-PM, ICVEUiA i GIM) i 13 vots d’abstenció (CiU, ERC-AM, PP i la regidora no adscrita). S’aprova per
majoria simple.
El Sr. Jaume Oliveras
Només alguna matisació per explicar l’abstenció del nostre Grup. És evident que existeix una
taxa que s’està aplicant. També és evident que el Decret d’aquest projecte de serveis d’acollida
de persones immigrades de la Generalitat en aquests moments està aturat. Es va discutir a la
Comissió del Govern Local el 17 de febrer i va ser retirat pel departament corresponent de la
Generalitat de Benestar i Família amb el compromís de revisar-lo amb la Federació de
Municipis i també l’Associació Catalana de Municipis. Per tant, en aquests moments, està en
discussió, perquè el que es produeix aquí, com bé ha explicat el ponent de la moció, és una
situació anòmala, perquè es cobra per un servei similar per dues vegades a l’Ajuntament i la
Generalitat. També hi ha ajuntaments que no ho cobren, com és el nostre cas. Per tant,
evidentment, nosaltres creiem que hi ha d’haver una taxa, però el que no té sentit és que algun
usuari d’aquest servei hagi de pagar una doble taxa per això. Tot i així, tot i que s’està aplicant
en aquests moments, hi ha el tema en revisió i amb la perspectiva que es pugui arribar a algun
acord de manera immediata.
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, nosaltres, per explicar l’abstenció, també ens remetrem pràcticament al mateix que ha dit el
senyor Oliveras. No veuríem malament el cobrament d’una taxa per a l’obtenció d’un informe tal
com es fa en altres àmbits, però, paral·lelament, si alguns ajuntaments, que no és el cas dels
nostre, però sí que n’hi ha d’altres que cobren per la mateixa taxa o similar, de manera que
vulneren la legislació vigent. Per aquest motiu, doncs, veient que queda damunt de la taula
l’aprovació definitiva, doncs per això la nostra abstenció. Gràcies.
El Sr. F. Xavier Serra
Agraeixo a tots els grups municipals que hi han votat favorablement i també als que s’han
abstingut, ja que això ha permès l’aprovació de la moció i amb la mateixa argumentació que ha
fet servir el senyor Oliveras. Per això hem votat favorablement a la moció, perquè, d’aquesta
manera, qui està discutint en aquest moment aquest tema tindrà una argumentació més de pes
que correspongui a la decisió de l’Ajuntament del Masnou per tenir en compte aquesta situació i
prendre una decisió diferent. Dic, a més, en tot cas, això és una posició més nostra, si vol, que
sembla que, atès que la major part de la tasca de l’elaboració dels informes la feia
l’Administració municipal, si algú havia de cobrar aquesta taxa semblava més lògic, d’entrada,
que fos l’Administració municipal, tot i que la competència, i això és veritat, la té la Generalitat
de Catalunya.
17)

Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per a la commemoració del 75è
aniversari de l’exili republicà

El senyor F. Xavier Serra i Vigil llegeix la moció següent:
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Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“El mes de desembre de 1938, després de dos anys i mig de sagnant Guerra Civil al conjunt de
l’Estat Espanyol, les tropes sollevades franquistes van iniciar l’anomenada “Ofensiva de
Catalunya” que va finalitzar, el mes de febrer de 1939, amb la victòria de les tropes franquistes.
Llavors, tots els pobles i ciutats de Catalunya, i entre ells El Masnou, van veure la fi dels temps
de democràcia i República, i s’inicià un període que es va caracteritzar per la pèrdua de
llibertats, drets i vides humanes, en una repressió que va obligar a milers de persones a exiliarse fora de Catalunya i de l’Estat Espanyol.
Enguany es compleixen 75 anys de l’exili republicà, català i espanyol. El suposat final de la
Guerra Civil, provocada per l’aixecament militar del general Franco, i la dictadura que la va
continuar, van obligar milers de persones a abandonar les seves llars i a iniciar un llarg i
dolorós exili, en el qual un episodi d’especial transcendència fou la retirada de les forces
republicanes cap a França, l’any 1939, a través del Pirineu català.
Per aquest motiu és important que les institucions democràtiques, entre elles els ens locals i el
Govern de la Generalitat de Catalunya, recordin aquests fets en el marc del que disposen
l’article 54 de l’Estatut de 2006, la Llei 13/2007 del Memorial Democràtic i la Llei 10/2009 sobre
la localització de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i
la dignificació de les fosses comunes.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA del Masnou proposa que l’ajuntament Ple
prengui els següents
ACORDS
Primer.- Commemorar, durant l’any 2014, l’Any de l’Exili republicà amb actes públics de
reconeixement als milers de persones que es van veure forçades a marxar del nostre país.
Segon. Crear la Comissió Local per a l’Any de l’Exili, oberta a la participació de les entitats
ciutadanes, grups municipals i les persones interessades que així ho desitgin. Els objectius
d'aquesta comissió seran la divulgació i foment de la memòria de l’exili republicà i la
organització i coordinació d’activitats per a la recuperació de la memòria històrica al Masnou.
Tercer. Instar el Govern de la Generalitat a dotar al Memorial Democràtic dels recursos
necessaris per a organitzar les commemoracions de l’Any de l’Exili.
Quart. Instar el Govern de la Generalitat a dotar a les entitats i associacions memorialistes dels
ajuts necessaris per a que la societat civil pugui impulsar actes commemoratius de l’exili
republicà.
Cinquè. Traslladar aquests acords al Departament de Governació i Relacions Institucionals, al
Memorial Democràtic, al Museu de l’Exili de la Jonquera, i a les entitats, associacions i
col·lectius del nostre municipi.”
El Sr. Pere Parés
Hi ha una esmena del Grup Municipal d’ERC-AM.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, hi ha una esmena al punt número dos, que vam presentar a la Junta de Portaveus.
Reformularíem l’esmena com una transaccional, per tal de poder arribar a un acord amb el
ponent de la moció, que seria el punt dos, promoure amb el suport del Consell del Patrimoni
Cultural la participació ciutadana amb entitats, grups municipals i persones interessades que ho
desitgin en la divulgació i el foment de la memòria de l’exili republicà i de la memòria històrica
del Masnou.
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El Sr. F. Xavier Serra
Com ja ha explicat el ponent, és una esmena acceptada perquè venia de la Junta de Portaveus
i s’ha treballat conjuntament.
El Sr. Pere Parés
També hi ha esmenes de Convergència i Unió.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, en tot cas, dues emenes que complementarien aquelles propostes que vostès fan de dotar
de recursos necessaris. Doncs afegim que aquesta dotació sigui dins del marge pressupostari
existent, i faria referència tant al punt segon com el punt quart.
El Sr. F. Xavier Serra
Aquestes són esmenes que no entenem, perquè evidentment qualsevol govern actua dintre del
marge del pressupost. Per tant, no entenem per què s’ha de posar especialment que aquestes
ajudes s’hagin de fer dintre del marge pressupostari, perquè és evident. Per tant, en principi no
les acceptaríem, perquè no tenen sentit.
El Sr. Eduard Garcia
En aquest cas, reiteraríem les esmenes i el que demanaríem seria la votació per punts.
El Sr. Pere Parés
Per tant, votarem la moció amb l’esmena incorporada del Grup Municipal d’ERC-AM, a la
votació per punts.
Seguidament, el president sotmet a votació la moció en dos blocs.
Primer bloc (que inclou el primer, segon –amb l’esmena incorporada del Grup Municipal d’ERCAM, i acceptada pel ponent- i cinquè punt), amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita), 2 vots en contra (PP) i 1 vot d’abstenció
(GIM). S’aprova per majoria absoluta.
Segon bloc (que inclou el tercer i quart punt), amb el resultat següent: 11 vots a favor (ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita), 2 vots en contra (PP) i 8 vots d’abstenció
(CiU i GIM). S’aprova per majoria absoluta.
La moció del Grup Municipal d’ICV-EUiA amb l’esmena incorporada del Grup Municipal d’ERCAM queda de la manera següent:
Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per a la commemoració del 75è
aniversari de l’exili republicà, amb l’esmena incorporada del Grup Municipal d’ERC-AM
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“El mes de desembre de 1938, després de dos anys i mig de sagnant Guerra Civil al conjunt de
l’Estat Espanyol, les tropes sollevades franquistes van iniciar l’anomenada “Ofensiva de
Catalunya” que va finalitzar, el mes de febrer de 1939, amb la victòria de les tropes franquistes.
Llavors, tots els pobles i ciutats de Catalunya, i entre ells El Masnou, van veure la fi dels temps
de democràcia i República, i s’inicià un període que es va caracteritzar per la pèrdua de
llibertats, drets i vides humanes, en una repressió que va obligar a milers de persones a exiliarse fora de Catalunya i de l’Estat Espanyol.
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Enguany es compleixen 75 anys de l’exili republicà, català i espanyol. El suposat final de la
Guerra Civil, provocada per l’aixecament militar del general Franco, i la dictadura que la va
continuar, van obligar milers de persones a abandonar les seves llars i a iniciar un llarg i
dolorós exili, en el qual un episodi d’especial transcendència fou la retirada de les forces
republicanes cap a França, l’any 1939, a través del Pirineu català.
Per aquest motiu és important que les institucions democràtiques, entre elles els ens locals i el
Govern de la Generalitat de Catalunya, recordin aquests fets en el marc del que disposen
l’article 54 de l’Estatut de 2006, la Llei 13/2007 del Memorial Democràtic i la Llei 10/2009 sobre
la localització de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i
la dignificació de les fosses comunes.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA del Masnou proposa que l’ajuntament Ple
prengui els següents
ACORDS
Primer.- Commemorar, durant l’any 2014, l’Any de l’Exili republicà amb actes públics de
reconeixement als milers de persones que es van veure forçades a marxar del nostre país.
Segon. Promoure la participació ciutadana en la divulgació i foment de la memòria de l’exili
republicà i de la memòria històrica del Masnou.
Tercer. Instar el Govern de la Generalitat a dotar al Memorial Democràtic dels recursos
necessaris per a organitzar les commemoracions de l’Any de l’Exili.
Quart. Instar el Govern de la Generalitat a dotar a les entitats i associacions memorialistes dels
ajuts necessaris per a que la societat civil pugui impulsar actes commemoratius de l’exili
republicà.
Cinquè. Traslladar aquests acords al Departament de Governació i Relacions Institucionals, al
Memorial Democràtic, al Museu de l’Exili de la Jonquera, i a les entitats, associacions i
col·lectius del nostre municipi.”
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. De fet, el nostre vot, bé, ho resumeixo, és negatiu. Si votem que no a
les mocions i a les propostes esmenades de per si, és per un motiu molt senzill. Aquesta és
una moció, des del nostre punt de vista, que mira el passat, no mira el futur. Mira, estem parlant
de l’exili republicà, estem parlant de fa setanta-cinc anys. D’acord que segurament el ponent té
els seus motius per presentar-la, motius suposo ideològics, familiars, etc. Jo ho entenc, és un
tema que respecto, però jo penso que ja han passat molts anys perquè hàgim d’anar dedicant
de manera recurrent i per diversos motius una sèrie de recursos a la memòria històrica, quan
penso que tenim altres prioritats més importants, i concretament al nostre municipi. El tema
d’ajuts socials aquest any ha anat cremant, hi havia molta gent demanant ajuts socials, ha anat
molt ajustada la cosa. Bé, doncs jo penso que no toca dedicar esforços a aquests temes,
almenys esforços en recursos públics; després d’àmbits privats d’associacions o de partits,
doncs cadascú pot dedicar els seus recursos de la manera que més li complagui, però jo penso
que els nostres esforços els hem de mirar d’adreçar cap al futur, el futur del nostre poble, el
futur de la nostra assistència social, la millora de la situació dels nostres conciutadans i, en
definitiva, buscar la creativitat, anar a crear no a recrear-se en coses que, malauradament, van
passar fa molts anys, segurament, per mal d’alguns, i així ho entenem. Repeteixo, mirem el
futur no el passat i, per tant, una proposta com aquesta no pot rebre el nostre suport. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt breument, perquè no entraré en el contingut de la moció, perquè s’explica per ella mateixa,
però sí que voldria fer un apunt des de l’òptica més local, ja que crec que és un tema que al
nostre municipi, no es base en commemorar aquest setanta-cinquè aniversari de l’exili de la
República, no tenim estudiat. És un tema que podem prioritzar també en la recerca històrica,
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l’exili masnoví, perquè precisament és un forat importat que tenim en l’àmbit de la recerca
històrica i aquesta és una prioritat que estem desenvolupant també, amb tota una sèrie
d’entrevistes orals. També, a part de les tasques de recerca que s’estan fent per recuperar
aquesta memòria històrica col·lectiva dels masnovins i masnovines que van haver de marxar a
l’exili. I hem arribat a aquest acord en aquest punt. Era també una qüestió més formal que cap
altra. Tampoc instituir una comissió específica, sinó en el marc d’obrir la participació i també el
Consell de Patrimoni Cultural que una de les seves línies d’actuació té la recerca de la memòria
històrica local, per aprofundir en aquest tema, i no podria ser d’una altra manera pel que fa a
l’exili republicà.
El Sr. F. Xavier Serra
Agraeixo els vots als diferents punts de la moció i, en tot cas, cal explicar-ne una mica el sentit,
per què presentem aquesta moció. A primers de l’any 1939, les carreteres de Catalunya
s’omplien de milers de persones que fugien de l’avanç de les tropes franquistes al nostre
territori i emprenien el camí de l’exili. Les xifres acceptades pels historiadors s’acosten a les
500.000 persones, oscil·len entre les 420, 450 i 475 mil. Una bona part eren catalans i
catalanes, i també aquí hi ha oscil·lacions, però al voltant del 37 o el 40% d’aquesta gent.
Catalunya era la darrera frontera de la republicà a Europa i un dels bastions polítics de les
forces progressistes i obreres. Aquesta munió humana era formada per dones i nens i nenes, i
també per homes, molts components de l’exèrcit de la República que entraren a França bruts,
cansats, ferits, però amb l’orgull de la lluita que portaven moltes unitats en desfilar marcialment
per traspassar la frontera, com explica molt bé Tísner, per exemple, en el seu llibre Unitats de
xoc.
Després, vindria la derrota final de la República i, dos o tres mesos després, els camps
d’internament francesos, la guerra contra Alemanya, el règim de Vichy i, per molts republicans,
el compromís de la lluita contra el nazisme, la mort o les deportacions a camps d’extermini,
especialment al camp austríac de Mauthausen. En aquest camp van ser internats 100.000
espanyols, molts provinents de Catalunya, i tan sols en sobrevisqueren uns 2.100. Aquest gruix
de gent conforma un dels exilis d’Europa al llarg del segle XX i cal sumar-hi els exiliats que
havien travessat la frontera per Irun mesos abans que marxessin amb vaixell del port d’Alacant.
Un drama humà produït per la nostra turmentada història, en la qual tots els intents de
modernització i democràcia han acabat amb aixecament militar o la imposició de règims
absolutistes primer i dictatorials després, passant sobiranament de la voluntat popular que, en
el cas de la República, s’havia expressat a les eleccions de final del 1936 amb la victòria de les
forces d’esquerra i republicanes just cinc mesos abans d’un cop d’estat militar que portaria a la
Guerra Civil i l’exili.
Volíem recollir aquí el testimoni d’un exiliat republicà, Mariano Constante, citat per Rosa Toran
al llibre Els camps de concentració nazis. Diu així s’obre la situació de l’exili: “Nuestro camión
avanzaba lentamente a causa de las destrucciones en la carretera, los vehículos abandonados,
los animales errando de un lado para otro, durante todo la sección al puerto de Tosa, trotaban
por mi cabeza los recuerdos y la terrible pesadilla que desde hacía más de dos años y medio
vivíamos los españoles, cuando llegamos a la vertiente que baja a Puigcerdá, el avance de
nuestro camión era casi imposible, tanta era la muchedumbre de fugitivos que intentaban
alcanzar la frontera francesa, militares i civiles mezclados ancianos, mujeres, niños, soldados
heridos viendo su sangre inválidos con miembros amputados caminaban lentamente, algunos
los más afortunados montados sobre un mulo o sobre una carreta tirada por un burrico.”
Aquestes paraules em recorden imatges actuals que hem vist aquests dies a Sudan, a l’Àfrica
negra, al Sàhara Occidental i a molts llocs del món. Però aquestes imatges eren les dels
nostres pares o els nostres avis fa setanta-cinc anys.
Aquest exili va comportar també la marxa d’Espanya de la major part de la seva intel·ligència,
dels seus intel·lectuals. Per posar-ne un exemple, el 40% de tots els catedràtics de la
universitat marxaren a l’exili, per citar alguns noms entre els escriptors i assagistes en llengua
catalana exiliats, podem trobar Pere Quart, Joan Sala, Santiago Rovira i Virgili, Artís Gener
Tísner, Mercè Rodoreda, Pompeu Fabra, Pere Calders, Amat-Piniella, Josep Carné, Agustí
Bartra, Anna Moià, Carles Riba, Clementina Arderiu, Teresa Pàmies, Josep Palau Fabre o
Xavier Benguerel; metges com Joaquim Trias i Pujol i Antoni Trias i Pujol, August Pi i Sunyer,
55

Manuel Corachan, Emili Mira o el Dr. Trueta, i com a noms que formen part de la memòria de
l’exili, hi ha figures de prestigi internacional com Pablo Picasso, Antonio Machado, Pau Casals,
Rafael Alberti, Severo Ochoa, Luis Cernuda, Pedro Salinas o Luis Buñuel. Serveixin aquests
noms per mostrar la bretxa en la producció intel·lectual de casa nostra que representa l’exili del
1939 i en algunes disciplines científiques intel·lectuals es trigaria dècades a assolir el nivell de
la Segona República, en la literatura catalana per exemple, fou una literatura bàsicament d’exili
durant molts anys i sovint fou la tornada d’aquests intel·lectuals, després d’anys d’exili, el que
permeté la continuació de les investigacions i dels treballs. I a aquest exili intel·lectual caldria
afegir-hi que bona part dels tècnics i membres de les administracions, i els obrers especialitzats
també marxaren a l’exili. Caldrà afegir-hi també els fills i filles de republicans nascuts fora
d’Espanya i fora de Catalunya que restaren amb la nacionalitat del país d’acollida.
Per això cal que recordem el que significa l’exili de republicans en general i el català en
particular, que recordem que el nostre país, Catalunya, fou derrotat l’any 1939 i que aquesta
derrota comportà l’exili d’una part de la nostra població. Un exili dramàtic amb nombrosos
patiments i un nombre important de morts per la seves desatrosses condicions. Una aportació
humana que formà bona part de les elits intel·lectuals dels països d’acollida, com ara Argentina
o Mèxic, que entraren a formar part dels claustres de les millors universitats, com Josep Maria
Sert a Harvard, i com continuaren el seu compromís de país, com Pau Casals o l’antifeixisme
de milers de catalans i republicans espanyols que lluitaren contra les tropes ocupants nazis a
França. La història mai no és un tema del passat i només el reconeixement de la nostra història
ens permetrà aprendre de les errades per evitar-les i construir un futur millor. Aquest és el sentit
de la nostra moció i per això agraïm el vot dels grups que hi han donat suport.
Fora de l’ordre del dia, el Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta la moció següent:
Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA en defensa de les polítiques d'igualtat
locals
Aquesta moció es va presentar el dia 13 de febrer de 2014, amb número de registre d’entrada
E-2014/1726, al mateix Ple es va lliurar una altra versió de la moció, de data 20 de febrer de
2013 (sic), i aquesta es transcriu literalment a l’acta.
La Sra. Elena Crespo
La urgència és la següent: el dia 8 de març, com sabeu, és el dia de la dona treballadora, el
mes de març el Ple és a posteriori. Per tant, enteníem que tenia sentit presentar-la durant
aquest Ple, no pas al mes de març, i per això en justifiquem la urgència.
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 10 vots a favor
(PSC-PM, ICV-EUiA i ERC-AM) i 11 vots d’abstenció (CiU, PP, GIM i la regidora no adscrita).
S’aprova la urgència per majoria simple.
La senyora Elena Crespo Garcia llegeix la moció següent:
Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA en defensa de les polítiques d'igualtat
locals
Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no s’ha
sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“Atès que els Municipis de Catalunya desenvolupen polítiques d’igualtat des dels anys 80 amb
la constitució de Consells Municipals de la Dona i la creació posteriors de diversos serveis
específics concebuts com espais d’informació, assessorament, formació, trobada i debat per les
dones, prioritzant l’atenció personalitzada a les dones del municipi quan es troben en situació
d’especial dificultat.
Atès que la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local o la Llei de Governs
Locals de Catalunya ja aprovats, posen en qüestió Serveis de Proximitat com els d’Atenció a
les Dones introduïnt mesures de delimitació i reducció de las competències municipals reduïnt i
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redefinint competències pròpies i es condiciona la seva atribució al compliment de determinats
requisits.
Atès que la mateixa llei inclou entre el seu articulat entre d’altres novetats, substituir la
competència municipal “Prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social” per
l’“Avaluació i informació de situacions de necessitat social i la atenció immediata a persones en
situació o risc d’exclusió social”, i , així com, que les Comunitats Autònomes podran “delegar”
sota criteris d’estalvi net la “Prestació dels serveis socials, promoció de la igualtat d’oportunitats
i la prevenció de la violència envers la dona”.
Atès que aquesta redefinició de las competències locals elimina la possibilitat de que els
municipis realitzin activitats d’execució complementàries de les pròpies d’altres Administracions
publiques, suprimint-ne l’Art. 28 de la Llei 7/1985, de 2 Abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local: “Els municipis poden realitzar activitats complementàries de les pròpies d’altres
Administracions publiques i en particular, les relatives a l’ educació, la cultura, la promoció de la
dona, l’habitatge, la sanitat i la protecció del medi ambient”.
Atès que la Llei de Governs Locals de Catalunya
polítiques d’igualtat municipal.

al Parlament no preveu preservar les

Atès que, en cas de desplegar-se aquestes lleis es posarien en crisi, les polítiques d’igualtat
municipal que des de fa molts anys s’apliquen al nostre municipi, impedint que es portin a terme
actuacions com la promoció de la dona o la lluita contra la violència de gènere que es considera
obligació de totes les Administracions Públiques per la seva transversalitat, i dificultaria a
l’Ajuntament el compliment de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre de Mesures de
Protecció integral contra la violència de Gènere, en l’art. 19, per a l’assistència social integral
estable a la participació de las corporacions local.
Atès que la Llei de racionalització y sostenibilitat de l’Administració Local , planteja que té
l’objectiu de racionalitzar l’administració local i aconseguir un estalvi econòmic però que
contempla mesures que afecten tant l’autonomia local com les competències exclusives de la
Generalitat.
Atès que les Reformes locals plantejades a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya
suposen en realitat la intervenció de les administracions locals per part del Govern de l’Estat,
modificant i vulnerant l’actual model territorial i les competències de les administracions locals, i
comportant un enorme retrocés en termes de drets i condicions laborals dels treballadors i
treballadores públics.
Atès que diversos experts en dret constitucional consideren la Llei de racionalització y
sostenibilitat de l’Administració Local pot ser inconstitucional al obviar-se el mandat
constitucional ( Art. 147 y 149.1 en relació als Art. 9.2 y 14 de la CE) i per envair les
competències de la Generalitat previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que contravé la
Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la vida local (Consell de Municipis i
Regions d’Europa, 2006) i que deixaria sense sentit l’Art. 21.2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22
de Març per a la Igualtat efectiva de Dones i Home que estableix “Las entidades locales
integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de las competencias y colaborarán, a tal
efecto, con el resto de las Administraciones Públicas”.
Per tot això, el Grup Municipal I ICV-EUiA-EPM proposa al Ple Municipal els acords següents:
ACORDS:
1. Expressar l’absolut rebuig a qualsevol proposta de supressió de les Polítiques d’Igualtat
municipals i de totes aquelles competències municipals que afecten a la conciliació personal,
familiar i laboral de les dones, com la salut, educació, dependència.
2. Instar al govern central a presentar un model de Administració Local en el que es
compleixin i desenvolupin els mandats constitucionals de l’ Autonomia Local i la suficiència
financera dels Ajuntaments.
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3. Instar al govern central a no restringir els drets de les dones i paralitzar qualsevol reforma
política que suposi un retrocés en els avenços en matèria d’ Igualtat.
4. Instar al Govern de la Generalitat i als Grups Parlamentaris a procurar la preservació de les
competències municipals directes en polítiques d’igualtat.
5. Traslladar aquests acords al Govern de l’estat espanyol, als Grups parlamentaris del
Congrés, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya, a la FMC i l’ACM i a l’Institut Català de la Dona i les entitats de la ciutats.”
El Sr. Jaume Oliveras
Jo demanaria, si pogués ser, la votació per separat del punt dos.
La ponent de la moció diu que accepta la votació en dos blocs.
Seguidament, el president sotmet a votació la moció en dos blocs.
Primer bloc (inclou el primer, tercer, quart i cinquè punt), amb el resultat següent: 11 vots a
favor (ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita), 2 vots en contra (PP) i 8 vots
d’abstenció (CiU i GIM). S’aprova per majoria absoluta.
Segon bloc (inclou el segon punt), amb el resultat següent: 8 vots (PSC-PM, ICV-EUiA i la
regidora no adscrita), 5 vots en contra (ERC-AM i PP) i 8 vots d’abstenció (CiU i GIM). S’aprova
per majoria absoluta.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Hem votat que no bàsicament perquè aquesta moció és una mica, tal com està plantejada, una
redundància del que hem parlat abans. Estem redundant en el mateix tema amb una altra
versió, un altre punt de vista i amb altres exigències. Abans, aquí, el Ple ja ha presentat una
instància per fer un recurs contra la Llei de racionalització de sostenibilitat de l’Administració
local i, en el fons, aquesta moció va adreçada en el mateix sentit, però per una altra via, o sigui,
es duplica aquest discurs una mica més focalitzat en una perspectiva de dona, de política
d’igualtat, etc., però bé, el rerefons és bàsicament un contingut important del que és l’anterior
apartat, i ja hem fet una àmplia explicació del nostre vot negatiu, que no repetirem ara, amb les
seves excepcions i que mantenim. Per això hi hem votat en contra. Gràcies.
.
El Sr. Jaume Oliveras
Absolutament d’acord amb la intervenció del Grup del Partit Popular amb l’explicació que ha fet,
però nosaltres hi hem votat a favor, però, tot i que creiem que també estem d’acord amb el que
diu la moció, tampoc no entenem ben bé el sentit de la moció, ja que no podem votar-hi en
contra, potser no, perquè estem d’acord amb el que es diu, però crec que, si avui hem votat a
favor d’afegir-nos al recurs i que ja hem fet un pronunciament, que no calia i que tampoc és
qüestió que cada Ple presentem mocions sectorials, però, tot i així, evidentment estem d’acord
amb el contingut. Hem demanat votar a part el punt 2, encara que estranyi, per una qüestió de
coherència política. Nosaltres no volem que el Govern de l’Estat ens faci una nova llei, el que
volem és marxar i, per tant, si volem marxar ens és igual. Vull dir que no cal que es faci una
nova llei i, per tant, això creiem que en aquests moments és un debat que, almenys des del
nostre punt de vista, és inútil. Moltes gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
Primer de tot, nosaltres ens hem abstingut en la urgència, perquè, tot i creiem que no és urgent,
doncs no hem volgut impedir el debat que s’està portant a terme. Hem aprovat fa una estona,
com s’ha dit anteriorment també, una la formalització en defensa de l’autonomia local contra la
Llei 27/2013, coneguda com la LRSAL, Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local, que fonamenta la moció que avui han presentat, i la que moció que tenim parla sempre i
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s’hi refereix com a avantprojecte de llei. Vostè ha introduït el tema de la dona treballadora en la
seva argumentació de la urgència, tot i que en la moció no fa cap referència que aquesta moció
tingui aquesta voluntat. Seguint el tarannà i el criteri que ICV-EUiA ha expressat diverses
vegades al llarg del mandat i també al Ple d’avui, el que tocava era demanar que deixessin
aquesta moció sobre la taula o passar-la a comissió informativa, a la vista de la moció de què
nosaltres disposem i que tenim, fa un any que vostès tenen aquesta moció, perquè aquesta
moció porta data de febrer de 2013. Per tant, han tingut prou temps per entrar-la i prou temps
per no haver d’entrar-la per urgència.
Vull dir-li també que —fa uns minuts que me n’he assabentat i, de fet, no ho he pogut
contrastar— quan vostè ha llegit la moció, que la moció que jo tinc no és la moció que ha llegit,
perquè vostè l’ha modificada. Tot i així, li he de dir que, a hores d’ara, el portaveu que parla de
CiU no té aquesta moció que vostès han modificat i que no ens l’han lliurada. Aquesta moció,
com també s’ha dit, creiem que es queda curta, perquè en la línia del debat mantingut en
l’àmbit de la LRSAL, el rebuig no hauria de ser només a les polítiques d’igualtat, sinó que
hauria de ser molt més ampli. Estem segurs que si ICV-EUiA hagués treballat millor la moció i
amb prou temps, com sembla que ha tingut doncs segurament CiU, s’hauria sumat a la moció i
hi hauria votat a favor, en positiu, hi hauria donat suport. En no ser així, ens hem abstingut.
La Sra. Elena Crespo
Moltíssimes gràcies a les persones i als grups que han votat. Agraeixo al senyor Eduard Garcia
la seva crítica, sempre en positiu, encara que el to no m’ho ha semblat, si bé és cert que hi ha
algun error de tipogràfic de la data i no, no l’estem treballant des de fa un any, l’estem treballant
des de fa dos mesos i hem pensat que el més coherent era poder-la introduir al Ple d’aquest
mes de febrer, però bé, totes les opcions són respectables, així que moltíssimes gràcies per la
paciència i bona nit a tothom.
El Sr. Pere Parés
Bé, ara donaríem per conclosa la sessió, però jo sí que, a part que hem anat fent brometa, sí
que volia agrair a tots els components d’aquest consistori el fet que jo crec que avui ha estat un
Ple força important per la magnitud i pels temes que hem debatut. Sí que han quedat
contrastades molt bé les posicions de cada un dels grups i jo crec que és d’agrair el to amb què
s’ha produït el Ple d’avui, que ha fet que es fixessin les posicions, sense descàrrega de tensió
com alguna vegada hem vist, anteriorment. Per tant, doncs, moltes gràcies a tothom.
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 23.52 hores del mateix
dia, de la qual, com a secretària, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es transcrigui al
llibre d’actes, que certifico.
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