
1 
 

Núm. PLE2014/5 
 
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou de l 24 d’abril de 2014  
 
A la vila del Masnou, a les 20.10 hores del dia 24 d’abril 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. 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’hi adopten els acords següents. 
 
1) Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de l Ple ordinari del 20 de març de 2014 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del dia 20 de març de 2014, amb unes correccions a les 
intervencions de la Sra. Marta Neira, a la pàgina 18, i el Sr. Llorenç Birba, a la pàgina 22. 
 
2) Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents: 
 

Entitats: 
 
Associació Ple de Swing 
El 23 de març, l’associació Ple de Swing va tornar a omplir la plaça d'Ocata amb el millor 
swing. Els assistents van ballar i gaudir de la música durant el diumenge al matí a la plaça 
d’Ocata. 
                                               
El 23 de març, es va dur a terme, a l’Espai Familiar “Ludoteca”,  un nou taller familiar on el 
joc i els cinc sentits van ser els protagonistes, les famílies van crear un espai on jugar amb 
els seus infants, experimentant a través de jocs de taula, jocs a les fosques i diferents 
propostes d’activitats en què el tacte, l’olfacte, l’oïda, la vista i el gust van ser presents en el 
decurs de tota la tarda. 
 
Biblioteca Joan Coromines 
El 26 de març, es va presentar a la Biblioteca el llibre Fragments d’una pedra, de Santi 
Borrell. El públic assistent va poder endinsar-se, de la mà de CCCCC, en els poemes de 
Santi Borrell.  
El dia 28 de març, els alumnes de P3 i P4 del col·legi Sagrada Família van visitar la 
Biblioteca per conèixer-ne el funcionament i tot allò que els pot oferir. 
 
Celebració del quinzè aniversari de l’Equip de Tir 
El 27 de març, va tenir lloc, a la sala de plens, l’acte de reconeixement de l’equip de tir de la 
Policia Local, que aquest any celebra el quinzè aniversari de la seva creació. 
 
Per aquesta raó, aquesta formació esportiva va rebre l’homenatge de l’alcalde, Pere Parés, i 
altres regidors del consistori, com ara el regidor de Seguretat Ciutadana, Àngel Lugo. Els 
agents que formen part de l’equip, GGGGG, MMMMM, ZZZZZ i VVVVV, van rebre la 
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felicitació dels edils, de companys, familiars i altres autoritats policials. Durant l’acte, es va 
recordar la trajectòria de l’equip i els seus èxits esportius. 
 
Espai Escènic Ca n’Humet  
 
Nashoba 
El 29 i el 30 de març, l’Espai Escènic Ca n’Humet va presentar una nova producció del Grup 
d’Aficionats al Teatre, Nashoba. El públic va poder reflexionar sobre la hipocresia i les 
relacions de poder amb aquesta adaptació de l’obra de David Mamet basada en el conflicte 
que es genera entre un professor i la seva alumna.  
 
B. Flowers , Marta Carrasco 
El 5 d’abril, l’Espai Escènic Ca n’Humet va presentar la nova producció de la ballarina Marta 
Carrasco, B. Flowers. El públic es va emocionar amb la gran exhibició de sentiments 
expressats amb gran lluor plàstic i en acabar va ovacionar les artistes.  
 
Workshop : Que nos cuenten lo bailao  
El 6 d’abril, l’artista RRRRR va oferir un taller de dues hores en què va transmetre la seva 
energia als alumnes. El taller es va centrar en la part expressiva de la dansa i va treballar 
especialment l’expressivitat, els tabús i les barreres que ens cohibeixen. 
 
Teatre familiar: L’arbre de la vida  
El 6 d’abril, l’Espai Escènic Ca n’Humet es va representar en dues sessions l'espectacle 
L'arbre de la vida, de la companyia Aboonteatre, el qual va servir per acostar els nadons i 
infants a la màgia i les experimentacions de les quals es pot gaudir a través del món del 
teatre. Es van exhaurir les entrades per a les dues sessions programades, amb una rebuda 
excel·lent entre les famílies. Aquest va ser un espectacle programat per tal de donar 
resposta a la necessitat d'oferir més propostes per als nadons del municipi.  
 
Made in Masnou , a càrrec de LACAM  
El 18 d’abril, l’Espai Escènic Ca n’Humet es va omplir de gom a gom amb el cabaret de circ 
Made in Masnou. El col·lectiu d’artistes residents al Masnou LACAM va oferir un taller de circ 
per a infants i un cabaret amb quatre espectacles protagonitzats per artistes del mateix 
col·lectiu. 
                               
Espai Compartim 
El 3 d’abril passat, a la sala gran de l’Espai Casinet, es va realitzar la primera sessió de 
l’espai Compartim, pensat per a la dinamització de les dones del municipi, amb l’objectiu de 
generar suport i sinergies entre elles i donar-los eines per al seu apoderament. Les sessions 
estan dinamitzades per la terapeuta SSSSS. La valoració d’aquesta primera trobada ha 
estat valorada com a molt positiva per les dones que hi van participar.  
 
Arts visuals  
 
Exposició: “Marcel Rubio // José Antonio Sancho” 
El 4 d’abril, l’Espai Casinet va acollir la inauguració de l’exposició del fotògraf masnoví José 
Antonio Sancho i el jove artista Marcel Rubio. Ambdós artistes van presentar una mostra de 
la seva obra dins el cicle Connexions, que organitza la Regidoria de Cultura. L’exposició es 
podrà visitar fins al 27 d’abril.  
  
Homenatge a una persona centenària 
El dia 22 d’abril, l’Ajuntament va retre homenatge al senyor UUUUU, resident al Masnou, 
que complia cent anys. El consistori li va  lliurar un obsequi i el Departament de Benestar 
Social i Família del Govern de Catalunya, una medalla commemorativa amb el seu nom i 
una carta de la consellera. 
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2) Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
a. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 26 de març de 2014, pel qual es designa 

una lletrada de l’Ajuntament perquè representi i defensi els interessos municipals en el 
recurs contenciós administratiu número 124/2013. 
 

b. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 27 de març de 2014, pel qual es deleguen 
totes les funcions de la secretària els dies 16 i 17 d’abril de 2014. 

 
c. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 1 d’abril de 2014, pel qual s’aprova el tercer 

pagament en compliment de la sentència dictada en el recurs contenciós 519/2002. 
 
3) Donar compte de les persones assistents a la ses sió 
 
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, i els 
regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i 
Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim 
Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt. 
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la 
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. 
Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. 
Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez 
Fernández, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero. 
 
S’excusa per la seva absència el senyor Federico Manuel de las Heras i Garrido. 
 
5) Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenan ça municipal reguladora de la 

venda no sedentària al mercat setmanal del Masnou 
 
El senyor Joaquim Fàbregas Sagué, regidor delegat de Promoció Econòmica, llegeix la 
proposta següent: 
 
“Vist que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària del 18 de juliol de 2013, 
aprovà l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària del mercat setmanal del Masnou, la 
qual es va considerar aprovada definitivament conforme a l’acord de Ple abans esmentat, en 
no haver-s’hi presentat reclamacions ni al·legacions durant el període d’informació pública. 
 
Atès que l’objecte de la present Ordenança és regular la venda no sedentària al mercat 
setmanal del Masnou. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’equipaments de Promoció Econòmica amb data 26 de 
març de 2014, en el qual s’ha pogut detectar l’existència d’alguns aspectes en el seu articulat 
que poden induir a confusions. 
 
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 modificació dels articles 4, 8.1 i 15 i la disposició transitòria de 
l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària del mercat setmanal del Masnou, la qual 
donarà lloc a la redacció dels articles esmentats de la manera següent: 
 
- Article 4, primer paràgraf: 
“...l’amplada ha de ser com a màxim de 2,30 metres...” 
 
- Article 4, tercer paràgraf: 
“El sostre de les parades ha d’estar situat entre dos metres com a mínim i tres com a màxim, i 
no pot sobresortir més d’1 metre.” 
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- Article 8.1: 
“El compliment dels requisits establerts a l’article 6.”   
 
- Article 15, setè paràgraf: 
“La transmissió de l’autorització no es pot realitzar durant els primers cinc anys en què hagi 
estat concedida excepte en els casos previstos a les lletres b) i c).” 
 
- Disposicions transitòries segon paràgraf: 
Eliminar “és a dir, que no podran ser-ho abans del 7 d’octubre de 2015”. 
 
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 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, les modificacions que ara s’aproven es consideraran 
aprovades definitivament a tots els efectes, sense necessitat de cap tràmit ulterior.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
6) Aprovar la continuïtat del servei de recollida d e residus, neteja viària, passeig 

Marítim i platges del terme municipal del Masnou 
 
El senyor Jordi Matas diu que en la part final de la proposta del primer acord hi ha una errada: 
on diu “adjudicació” hi ha de dir “signatura”. 
 
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat de Manteniment i Serveis Municipals, llegeix 
la proposta següent: 
 
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent de data 31 de gener de 
2013, va aprovar l’expedient de contractació del servei de recollida de residus, neteja viària, 
passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 18 d’abril de 2013, va adjudicar aquest 
contracte a l’empresa Cespa, SA, que finalitza en data 30 d’abril de 2014. 
 
Atès que el servei de neteja viària i recollida de residus és de prestació obligatòria en virtut de 
l’article 26.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 115 
de la Llei 22/88, de 28 de juliol de costes, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig, de 
protecció i ús sostenible del litoral. 
 
Vist l’informe favorable emès pel cap de la Unitat de Manteniment i Serveis de data 28 de 
març 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 la continuïtat del servei de recollida de residus, neteja viària, passeig Marítim 
i platges del terme municipal del Masnou a favor de l’empresa Cespa, SA, des de l’1 de maig 
al 31 d’octubre de 2014, amb les mateixes condicions actualment vigents, sempre que no 
s’hagi produït la signatura del contracte definitiu. 
 
Segon. Autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació per un període estimat màxim 
de sis mesos, amb càrrec a les partides pressupostàries del pressupost vigent 2014 (prorrogat 
2013) pels imports següents: 
 
MS 16200 22700 Recollida escombraries i soterrats per un import de 295.607,22 €. 
MS 16201 22700 Recollida brossa orgànica per un import de 57.546,18 € 
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MS 16300 22700 Neteja de carrers per un import de 430.348,68 € 
MS 17900 22700 Servei de neteja de la platja per un import de 72.381,30 € 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa Cespa, SA.” 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies. Bon vespre a tothom. Senyor alcalde. En nom del meu Grup, sol·licito que en 
virtut del que disposa el ROM a l’article 112.d, i que aquest punt sigui retirat de l’ordre del dia. 
Faré una breu explicació, si m’ho permet.  
 
Com vostè sap, el passat dia 3 d’abril, vaig sol·licitar que s’incorporés a l’expedient un escrit 
de la senyora secretària en el qual s’acredités l’estat de tramitació del procediment obert en 
publicitat comunitària del concurs de neteja, així com que es descriguessin les incidències en 
la tramitació del procés que avalarien la pròrroga del contracte vigent del servei de recollida i 
residus, tal com estipula el Plec vigent en el punt cinquè. Es va obtenir una resposta de la 
secretària sobre altres extrems i no sobre els sol·licitats, fet que ja vam destacar a la Comissió 
Informativa, en què vam deixar palès que el nostre Grup no es donava per respost.  
 
En data 23 d’abril, des del Departament de Manteniment vam rebre un correu electrònic en 
què s’explicitava que s’adjuntava un informe de la secretària d’acord amb allò sol·licitat en 
algun ple més de la Comissió Informativa de Manteniment i Serveis, en la sessió de 7 d’abril. 
La meva sorpresa en llegir-lo, doncs, a banda que hi ha la petició ja feta per l’alcalde, és 
perquè l’informe en cap cas no dóna resposta a les qüestions d’aquest Grup, és a dir, de 
l’estat de la tramitació del procediment obert en publicitat comunitària del concurs  de neteja, 
ni s’hi descriuen les incidències en la seva tramitació. Per tant, el nostre Grup entén que no se 
li ha donat resposta i, per tant, no ha estat possible incorporar-la a l’expedient, tal com recull 
el ROM i com sol·licitàvem, i, per aquest motiu, com recull l’article esmentat del Reglament 
orgànic, en cas que aquestes informacions no es facilitessin amb una antelació mínima de 24 
hores respecte a la celebració del Ple, la proposta hauria de ser retirada de l’ordre del dia si 
així ho demanés el regidor peticionari de la informació. En aquest cas, jo, en nom del meu 
Grup, li demano, li sol·licito, senyor alcalde, que sigui retirada la proposta. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Senyora secretària, s’ha de votar? D’una petició de retirada deixada sobre la taula s’ha 
d’emetre a votació? 
 
La Sra. Secretària 
 
Sí, segons l’article 92.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Se sotmetrà a votació deixar-la sobre la taula. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No, no, a mi m’agradaria, en tot cas, que m’ho aclarís. No sé si potser ho recull la Llei de 
règim local o la Llei de bases de règim local o alguna legislació, però el Reglament orgànic 
municipal estipula només que a petició ha de ser retirat. En tot cas, jo crec que el que sí que 
queda és, a petició del president, l’opció de retirar-ho, o del ponent, però no posar-ho a 
votació. Enlloc no es recull, però si m’equivoco i s’ha de posar a votació, doncs no hi tindria 
cap inconvenient aquest Grup a fer-ho, eh? 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies. Sempre ho hem posat a votació. 
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El president sotmet a votació la proposta perquè es retiri amb el resultat següent: 7 vots a 
favor (PSC-PM i ICV-EUiA) i 13 vots en contra (CiU, ERC-AM, PP, GIM i la regidora no 
adscrita). La proposta que aquest punt es retiri queda rebutjada. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. No, en tot cas, ja que no està retirat, el que sí que m’agradaria és 
plantejar una qüestió d’ordre a la senyora secretària. Entenc que l’argumentari que es fa servir 
per establir aquesta pròrroga és d’acord al fet que es tracta d’un servei de compliment obligat, 
tal com estipula, ja que es tracta d’un servei propi mínim i obligatori. Això és el que recull 
l’informe de la senyora secretària i també el que recull l’informe del responsable de 
Manteniment. Jo, el que voldria en l’aclariment, és saber si els tres serveis que es presenten 
en aquest expedient són serveis propis mínims i obligatoris, perquè el nostre Grup entén que 
la neteja sí, la recollida de residus sí, però la neteja de la platja no està considerada un servei 
mínim de prestació obligatòria. Per aquest motiu, el nostre Grup el que sol·licitaria és que es 
retirés la proposta per refer tota la proposta de pròrroga, que s’hi incorporessin informes nous 
i s’ajustés al que realment són serveis propis mínims i obligatoris, tal com marca la legislació. 
Gràcies. 
 
El president sotmet a votació la proposta amb el resultat següent: 12 vots a favor (CiU, ERC-
AM, GIM i la regidora no adscrita), 7 vots en contra (PSC-PM i ICV-EUiA) i 1 vot d’abstenció 
(PP). S’aprova per majoria absoluta.  
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Només era per donar una explicació als meus companys 
del PSC sobre per què he votat en contra que quedés a sobre de la taula. No perquè tingui 
cap inconvenient que sigui lliurada aquesta informació, sinó perquè en estar-hi a favor hauria 
deixat l’Ajuntament del Masnou, m’imagino, en data 1 de maig, en una situació complicada. 
De totes maneres, demano que entenguin la meva posició. Gràcies. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Explicaré la nostra doble posició. En primer lloc, el nostre vot contrari no ha estat per les 
mateixes raons que s’han explicat fins ara, sinó en coherència amb el que havien votat 
anteriorment als mateixos plecs que avui s’han presentat per a la seva prolongació i, per tant, 
si llavors, en la seva aprovació inicial, hi vam votar en contra, no podem estar a favor ara del 
fet que es prolonguin en el temps. Dit això, no hi pensàvem entrar, però alguna cosa haurem 
de dir sobre dos aspectes. És evident que pel nostre Grup aquest és un manteniment bàsic i 
cal, costi el que costi, que es mantingui i que el poble no deixi de tenir servei de residus en 
cap moment, però, al mateix temps, i per això hem votat de forma favorable la petició de 
deixar-ho sobre la taula, no tenim del tot clara la correcció del procediment. En tenim 
simplement dubtes. No és que afirmem que s’hagi fet malament. Tampoc no afirmem que 
s’hagi fet bé, però hi ha suficients dubtes damunt de la taula perquè, per una mesura 
purament cautelar, nosaltres hàgim donat suport a aquesta retirada de l’ordre del dia per 
assegurar la correcció completa del procediment i evitar que l’Ajuntament, que esperem que 
al final no hagi de passar per aquí, tingui un problema de forma en aquesta aprovació. 
 
Finalment, vull desitjar que molt aviat deixem de debatre els plecs anteriors, cosa que no 
hauríem de fer ja en aquesta data, i que tinguem damunt de la taula una proposta de plecs 
nous i que aquesta nova proposta de plecs sigui consensuada o, com a mínim, se n’hagin fet 
tots els intents perquè sigui així, tant en el temps com en la forma, atesa la importància que té 
el servei de residus per al nostre Ajuntament. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bon vespre de nou. Faré una breu explicació. El 31 de gener passat 
vam aprovar per urgència un concurs per prestar el servei de neteja i recollida de residus 
durant un any i prorrogable de manera excepcional per sis mesos més. Llavors, ja vam 
advertir al Govern en general i al senyor Matas en particular que el temps corria en contra seu 
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i que havia de treballar. Els vam advertir i els vam estendre la mà per treballar plegats. El fet 
és que ens trobem, un any més tard, sense concurs, sense el nou servei i sense la possibilitat 
legal de prorrogar-lo, tal com havia acordat aquest Ple, ja que la causa excepcional no 
existeix perquè no hi ha plec ni concurs ni res de res.  
 
Recorden el que deien vostès quan van arribar al Govern el 2011? Que l’Ajuntament no pot 
estar en una situació de desori tan gran i que tenien com a prioritat enllestir els plecs de 
clàusules corresponents i licitar-los tot seguit perquè fossin operatius el 2012. Desori, 
prioritat..., el 2012. Som al 2014 i m’agradaria conèixer què pensa el seu company de tot això. 
I més si tenim present que en aquest període han encarregat tres estudis per confeccionar els 
plecs, han canviat tres cops de responsable del servei i hi ha hagut dos regidors de 
Manteniment. És un rècord del món.  
 
Miri, per nosaltres, el que avui s’ha fet és saltar-se allò que vam acordar entre tots, i ho fan a 
consciència, sense cap informe jurídic que avali aquesta decisió i sense cap argument polític 
vàlid, i és que poden seguir enganyant la gent i dir que sense concurs no es podrà prestar el 
servei, però això és caure en la irrealitat. Si no hi ha concurs, el servei se seguirà prestant, es 
prestarà sempre, perquè els operaris no desapareixeran ni marxaran, els camions no 
s’esfumaran, igual que els contenidors. No passarà res més que, en comptes de ser una 
empresa qui faci el servei, el prestarà directament l’Ajuntament. Això és el que passarà. Que 
els suposarà un nou mal de cap? Segur. Que exigirà més a tots els membres del seu 
departament, senyor Matas, i fins i tot, d’altres? Certament. Però en cap cas no es deixarà de 
prestar un servei bàsic, sinó que es prestaria d’una forma diferent, per culpa seva.  
 
Aquest, per nosaltres, no és ni motiu ni raó suficient, i no pot ser l’únic motiu. A més, per 
nosaltres hauria estat millor que haguessin presentat un concurs nou que no pas prorrogar un 
servei que té una limitació específica en les bases de com s’havia de prorrogar. És a dir, en 
comptes de presentar un nou concurs per un termini més curt, el que fan és prorrogar l’actual 
de manera totalment anòmala sense cap cobertura legal i abocant, ara sí, els treballadors i 
treballadores del servei de neteja i recollida a l’empresa concessionària, i la ciutadania del 
Masnou, al desori més gran, a una situació alegal de conseqüències imprevisibles, ja que, ho 
reiterem, l’única forma de prorrogar el servei era fent ús de la clàusula cinquena del plec 
vigent, en cas que hi hagués incidències en la seva tramitació, però no hi ha incidències en la 
tramitació perquè és que no s’ha tramitat res, no s’ha fet res o el que s’ha fet no ha estat 
suficient, que per a aquest cas és exactament el mateix. 
 
Senyors del Govern, l’acord que avui han aprovat amb els ingenus vots d’alguns membres de 
l’oposició creiem que és nul de ple dret. Es consideren nuls de ple dret els actes expressos o 
presumptes contraris a l’ordenament jurídic per part dels quals s’adquireixen facultats o drets 
quan no estiguin en els requisits essencials per a la seva adquisició (article 62.1 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú). 
 
Senyor Matas, segurament, en la seva intervenció adduirà que el document és al damunt de 
la taula d’algun funcionari, que vostès han fet tota la feina, que és un problema heretat, que el 
seu equip bla, bla, bla, bla, bla, bla. Miri, el 24 de febrer passat, vaig lliurar al registre un 
document que ja li havia lliurat un mes abans en mà. Vaig lliurar al registre un document de 
treball en què qüestionava l’estudi que vostès feien servir per elaborar els plecs.  
 
Aquest estudi, a més de no tenir en compte tot el terme municipal del Masnou i deixar fora 
barris com la Colomina i d’altres, i tenir disfuncions econòmiques que vam demanar que 
s’aclarissin, mancava de tot un seguit de documentació que el nostre Grup entén que és 
fonamental per començar a treballar el plec, i vull remarcar la paraula començar a treballar el 
plec, senyor Matas. Vam sol·licitar, a més d’incorporar a l’estudi els sectors onze de la 
Colomina i els sectors dotze del Caprabo, la documentació següent. Per a la recollida de 
residus, vam demanar una valoració econòmica de traslladar el servei de recollida a l’horari 
diürn, previsió d’increment de preus per tona de residu abonat i per cobrar les diferents 
plantes de tractament, incloses Ecoembes i Ecovidrio, per cada any de durada del contracte, 
ràtios i temporitzacions de l’estudi que han realitzat. Voldríem conèixer-ne l’origen i el sistema 
emprat per a la seva mesura, així com les dades disponibles que han servit com a  base per 
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al càlcul. Així, voldríem saber, per cada recollida, el següent: ràtio de compactació per metre 
cúbic, temps de buidat en segons, temps de desplaçament entre punts i temps de 
desplaçament a plantes, informació que vostès argumenten que tenen per fer càlculs a altres 
zones. Per a la neteja viària, vam demanar dades relatives a la superfície, voreres a netejar, 
càlcul d’operaris necessaris, freqüència aproximada i increments d’escombrada mitjans de 
vials per caiguda de fulla als sectors 11 i 12, superfície i característiques mínimes i 
necessàries del local de neteja auxiliar tenint en compte els requisits establerts als convenis 
col·lectius corresponents, càlcul sobre el rendiment dels operaris en els diferents sectors i cost 
mitjà del lloguer a locals comercials del Masnou per metre quadrat. A més, i d’acord amb el 
que assenyalen els articles 11 i 12 del Reglament orgànic municipal, li vull recalcar aquest 
extrem, que es demanava còpia dels documents municipals següents: quadre 
d’amortitzacions d’acord amb la revisió real dels diferents elements, tal com es va acordar a la 
reunió, còpia en format Word dels plecs de neteja i recollida de residus, còpia en format Excel 
dels quadres d’amortitzacions, còpia digital de tots els documents incorporats a l’annex 1, 3, 4 
i 6 dels plecs, quadre d’operació i freqüència, i quadre d’operació i freqüència del lector de 
recollida d’escombraries i andròmines, dades totes elles importants i aclaridores, així com 
necessàries per poder elaborar un estudi objectiu. Això va ser el 24 de febrer passat.  
 
El ROM, aquest reglament que regula el funcionament del Ple i que hauria de ser la guia dels 
seus governants, diu, a l’article 11: “Tots els membres de les corporacions locals tenen dret a 
obtenir de l’alcalde president i de la Comissió de Govern tots els antecedents, dades i 
informacions que són en poder dels serveis de la corporació.” I l’article 11.2 diu que “els 
serveis de la corporació han de facilitar directament informació als membres de les 
corporacions quan —punt c— es tracti d’assumptes que es trobin en diferents fases de 
tramitació, planejament, aprovació inicial, provisional”.  
 
A hores d’ara no hem rebut res, cap informació, cap document dels sol·licitats, i nosaltres 
creiem que és per manca de voluntat de vostè, senyor Matas, per la seva incapacitat, encara 
que digui que és culpa de la secretària o de la interventora, encara que assenyali el personal 
del seu Departament, el responsable és vostè. És per això que el nostre vot ha estat negatiu. 
No volem ser els causants d’un greuge per a la ciutadania. Nosaltres li vam parar la mà 
estesa en aquest tema des del primer moment. Vam votar a favor del plec perquè enteníem 
que calia treballar amb tranquil·litat, que el departament havia de quedar fora de la pressió. El 
temps ha passat i no hi ha hagut avenços significatius. Els contactes que hi ha hagut han 
estat breus i escassos, i així els va. 
 
Des de fa temps, per aquest tema, el regidor ha desaparegut en combat, no respon ni hi és ni 
se l’espera, i una cartera tan important com aquesta ha de tenir un lideratge fort, segur. Ha de 
comptar amb algú capacitat i treballador, ha d’estar encapçalada per algú a qui no tremoli la 
mà i que estigui disposat a arribar a acords, disposat a reunir-se amb la resta de forces les 
vegades que calgui, les hores que calgui. Ho repeteixo, perquè quedi clar: han elaborat tres 
estudis per confeccionar els plecs, han canviat tres cops de responsables de serveis i hi ha 
hagut dos regidors de Manteniment. Quin desori, oi, senyor Birba? I vostè, senyor alcalde, ha 
de ser valent, ha de liderar aquest Govern per avançar, perquè tots avancem, i ha de prendre 
decisions i exigir als seus regidors que prenguin decisions i treballin. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer, vull agrair els vots responsables del Grup Independent del 
Masnou; la senyora Judit Rolán, regidora no adscrita, i l’extensió del Partit Popular. Agraeixo 
també la coherència de què ens ha parlat el senyor Xavier Serra i, en aquest sentit, també 
recullo el que hem parlat altres vegades sobre els desitjos pel que fa als plecs de poder sumar 
tots, és el meu desig, sempre ho he expressat. I també, ja ho vaig dir el mes passat quan vam 
comentar el tema, quan puguem disposar del Plec definitiu —perquè vostès tenen un 
esborrany de plec, en què s’ha treballat una mica aquest tema però hi ha hagut canvis i 
s’estan produint unes matisacions— el meu desig és que ens puguem asseure amb vostès, 
quan tinguem el plec definitiu, per poder-ne parlar i no hi hagi canvis que puguin ser 
substancials i que el variïn, i això ho mantinc. La meva intenció sempre ha estat aquesta, és la 
de sumar i com més gent pugui sumar, perfecte, ja que el poble és el que se’n beneficia. 
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Moltes de les observacions que m’han fet arribar, tant de l’informe com dels plecs, ja s’han 
tingut en compte. Per tant, espero que ho puguem discutir i a veure si aquesta vegada podem 
fer el cafè que ens va quedar pendent un dia, i no va ser per culpa meva, que no hi era. Per 
tant, sempre surten impediments i, a vegades, són aquests imprevistos i, després, no hem 
quedat per prendre aquest cafè, però bé, jo sempre estic disponible i tinc el desig de poder-ho 
fer tan aviat com puguem tenir-lo, que és el millor per al poble i una solució per treure’ns 
aquest tema de sobre per uns quants anys. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Sí, suposo que en el debat se li ha escapat, al senyor regidor, i ha parlat de vots 
responsables, amb la qual cosa probablement els altres no ho són. M’imagino que ha estat 
una cosa del debat i que no ho volia dir, però, evidentment és tan responsable un sí com un 
no com una abstenció. En tot cas, hi ha la documentació al darrere i, en tot cas, són 
discutibles el sí i el no, ho han estat sempre. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Si, perdó. En tot cas, la paraula correcta seria actitud vers a això. Disculpin si s’han sentit 
ofesos. 
 
7) Informe corresponent al primer trimestre de l’an y 2014 sobre compliment dels 

terminis de pagament de les obligacions pendents, e mès conforme a allò establert 
per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol 

 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Bé, com ja deuen saber, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de lluita contra la 
morositat de les operacions comercials, es van establir uns terminis de pagament que s’han 
anat escurçant i que ara queden acotats a pagaments a trenta dies. Per aquest motiu, el 
tresorer trimestralment ha de fer un informe relatiu a aquests terminis. No llegiré la proposta, 
però en faré un petit resum, que potser és més entenedor. 
 
Jo crec que estem progressant en la línia adequada. Per posar un exemple, fa dos anys, el 
segon trimestre del 2012 estàvem pagant a 120 dies i, a més, vam haver de demanar un 
crèdit ICO a l’Institut de Crèdit Oficial per poder pagar els proveïdors. Estem en aquests 
moments en una situació radicalment diferent des del tercer o quart trimestre de l’any passat i 
el primer trimestre del 2014 estem en la línia de pagar en el termini de 30 dies o menys. 
Podem dir que la majoria de les factures, més del 73%, s’estan pagant a menys de 30 dies 
concretament, a 27, i algunes factures, per petites incidències, es paguen en un termini que 
pot arribar a 35 dies o, com a màxim, 40 dies. Per tant, podem dir que estem complint, estem 
en la línia, estem complint la Llei i estem en una situació envejable en relació amb la que 
teníem fa dos anys. Gràcies. 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:  
 
“Informe del primer trimestre de 2014 sobre complim ent de terminis de pagament 
d’obligacions pendents  
 
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà d'emetre un informe sobre el 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que inclourà necessàriament el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, per la 
qual cosa s’inclou l’annex següent: 
 
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre el compliment dels terminis, un resum del nombre i la 
quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, la relació de factures 
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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 
primer trimestre de 2014. 
 
D’acord amb allò establert per l’article 216.4 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, redactat 
d’acord amb la modificació introduïda pel número 1 de la disposició addicional setena de la 
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul al creixement i 
de la creació d’ocupació, que estableix que “l’administració tindrà l’obligació d’abonar el preu 
dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels 
documents que acreditin la conformitat...”, les dades del present informe de morositat s’han 
calculat tenint en compte com a data de referència de càlcul, la data d’aprovació de les 
factures. 
 
Normativa aplicable: 
  
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.  
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic. 
- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel 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. 
 
8)    Donar compte del Decret d’aprovació del marc pressupostari 2014-2017 
 
“Primer . Donar compte del Decret d’aprovació del marc pressupostari 20147-2014, d’acord 
amb el que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2014/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.” 
 
Els assistents en resten assabentats. 
 
9)    Expedient de modificació del pressupost 7/201 4, per crèdit extraordinari 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
En faré un resum. Es tracta de dotar de recursos la Casa del Marquès per poder posar en 
funcionament el Centre d’Empreses durant el segon semestre d’aquest any. Es tracta de 
despeses de funcionament, per les quals no hi ha dotació, per poder pagar l’aigua, 
l’enllumenat, la neteja i el manteniment de l’edifici.  
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Vist l’expedient de modificació de crèdit número 7/2014 per crèdit extraordinari. 
 
Vista l’obertura imminent del Centre d’Empreses Casa del Marquès, projecte que té 
finançament d’altres administracions, com el Fons Feder i Diputació de Barcelona. 
 
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 número 21/2014, emès en data 1 d’abril d’enguany. 
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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 estableixen 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 7/2014, amb baixes de diverses partides del mateix grup de programa 
dins el Pressupost, el qual, per capítols, és el següent: 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI  NÚM. 7/2014  
CAPÍTOL 2 DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS  +37.500,00 
   
Les despeses anteriors es financen a partir de la font de finançament següent: 
 
CAPÍTOL 2   DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS   -24.800,00 
CAPÍTOL 4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS   - 12.700,00 
   ======== 
   -.37.500,00 
 
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 
als efectes 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 la sotmet a votació amb el resultat següent: 13 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. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
El nostre Grup ha votat en contra de la proposta de modificació de crèdits per dues raons.  
 
La primera és perquè el que es proposa o es proposava era modificar el pressupost de 2014, 
que, en realitat, és una pròrroga del pressupost de l’any 2013. Una pròrroga que es manté per 
quart mes consecutiu, sense que en aquests quatre mesos el Govern no hagi donat la més 
mínima mostra del seu interès per sotmetre a aprovació una proposta de pressupost per a 
l’any 2014. El nostre Grup, doncs, no pot donar suport a una modificació d’un pressupost 
prorrogat i menys encara quan, en la votació d’aquest pressupost del 2013, el nostre vot va 
ser ja negatiu.  
 
La segona raó és perquè el nostre Grup, en el seu moment, va votar en contra de la 
realització del projecte del Centre d’Empreses Casa del Marquès, en entendre que, tot i que la 
seva gestació es va produir en el mandat municipal anterior, en el qual es va planificar 
l’actuació i es va aconseguir la dotació pressupostària que el faria possible, en la situació de 
crisi en la qual es va iniciar el procés per a la realització de les obres, ja en el mandat actual, 
hi havia altres prioritats per atendre i, per tant, calia posposar aquestes obres fins al moment 
en què la situació econòmica del municipi fos més favorable. 
 
No obstant això, una vegada el procés de creació del Centre d’Empreses ha tirat endavant, el 
nostre Grup hi ha participat i, per responsabilitat política, no ha volgut posar pals a les rodes a 
aquest projecte, raó per la qual el nostre vot ha estat negatiu, però ens hauria agradat 
abstenir-nos, cosa que no ha estat possible. Gràcies. 
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El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Nosaltres hem votat que no, el nostre 
posicionament és negatiu. No és que estiguem en contra del projecte de la Casa del Marquès, 
com el posicionament dels companys d’Iniciativa, sinó tot al contrari, nosaltres estem 
totalment a favor d’aquest projecte. És més, vam ser els impulsors d’aquest projecte en el 
mandat anterior, però creiem que la modificació de crèdit que es presenta, pel que ja s’ha 
explicat aquí, estem en pressupost prorrogat. L’any passat, al pressupost del 2013 no hi havia 
cap partida de la Casa del Marquès, excepte les d’inversions, evidentment, i, per tant, si 
volem posar en marxa aquest projecte, s’havia de fer la modificació de crèdit. Ara bé, fer una 
modificació de crèdit de 37.500 euros per posar en marxa un projecte d’aquesta envergadura 
és ridícul, és que, o bé ens estan enganyant o és que no es creuen el projecte, perquè ningú 
no es creu que pagar la llum, l’aigua i el manteniment de l’ascensor, podrem obrir la porta i 
allò funcionarà sol, no s’ho creu ningú. I també cal tenir en compte que nosaltres, en més 
d’una ocasió i en aquest mateix Ple, ens hem queixat de la situació en què es troba ara 
Promoció Econòmica, sense un responsable, sense nomenar un responsable de la Casa del 
Marquès. Aquest projecte comença a tenir uns problemes de lideratge molt importants i 
començar un projecte d’aquesta envergadura sense lideratge i ara sense recursos econòmics, 
ens sembla que és condemnar-lo al fracàs. 
 
La segona raó és perquè, si mirem com es financen aquests 37.500 euros que serveixen, ho 
recordo, per pagar l’aigua, la llum i la neteja, bàsicament es financen en una partida de 20.000 
euros que hi havia l’any passat de nous projectes de dinamització. Una partida que no és 
específica de la Casa del Marquès, però en bona part podria servir per dinamitzar la Casa del 
Marquès, per posar-la en marxa, i justament traiem els recursos del contingut per pagar el 
continent. Per tant, ens sembla tot plegat una situació molt ridícula i nosaltres no compartim 
aquesta proposta. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
En primer lloc, vull agrair als grups que ens donen suport, al GIM, al Partit Popular i també la 
regidora senyora Rolán, i també vull explicar que, o aprovem aquesta modificació de crèdit 
per tirar endavant i engegar durant el segon semestre la Casa del Marquès o l’alternativa, si 
no aprovem això, és que no hi ha recursos i no es pot posar en funcionament. És així de 
senzill. Gràcies. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Evidentment, s’ha de fer la modificació de crèdit. Nosaltres estem d’acord que s’ha de fer una 
modificació de crèdit per posar en marxa la Casa del Marquès, però el que no es pot fer és 
tornar a fer una modificació de crèdit a 37.500 euros, perquè amb això, ho repeteixo, no fem 
res, i més si tenim en compte que aquests 37.500 euros surten de Promoció Econòmica 
mateix. Vejam, el pressupost de l’Ajuntament del Masnou és de més de 20 mil milions 
d’euros, de 21 mil milions d’euros. Que hagin de sortir de Promoció Econòmica, que són els 
recursos que han de servir per posar en marxa aquest edifici, aquest equipament, aquest 
projecte, em sembla ridícul. A més, hi haurà ingressos per taxes, hi haurà ingressos que, per 
convenis que tenen amb altres ajuntaments, podrien haver servit per pagar l’aigua, la llum i el 
gas i deixar la partida de nous projectes per poder impulsar i dotar de contingut la Casa del 
Marquès. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Senyor alcalde, si se’m permet, per aclarir-ho, i hem d’anar completant la informació que ha 
donat el senyor Birba i que s’ha comentat posteriorment, també en aquest Ple, vull dir que, 
després de la Comissió Informativa, i vist el posicionament del PSC envers aquesta 
modificació de crèdit que s’ha proposat aprovar, i tenint en compte que fins ara havien donat 
suport —diguem que d’una manera incondicional— al projecte i, tal com ha comentat el 
senyor Artur Gual, en són en certa manera els impulsors inicials, si més no en la concepció 
diguem-ne o de la sol·licitud de subvenció que va permetre tirar endavant el projecte, 
l’endemà em vaig posar en contacte amb el senyor Artur Gual per intentar explicar-li la raó de 
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la modificació i si bé, certament, fem una modificació de 37.500 euros, també és cert que li 
vaig comentar que hi havia ingressos previstos o que s’anirien generant, però que no estaven 
previstos en el pressupost del 2013, i, per tant, en la mesura que aquests ingressos 
s’haguessin materialitzat, es podria generar crèdit per a ingressos no previstos. Quins hi ha? 
Doncs els convenis que ha citat el senyor Artur Gual, que ja estan signats, amb l’Ajuntament 
d’Alella i estem pendents que Teià tingui aprovat definitivament el pressupost. Ara està en 
informació pública. Un cop estigui aprovat el pressupost amb l’Ajuntament Teià, se signarà el 
conveni amb l’Ajuntament de Teià i això generarà 10.500 euros que no estaven previstos en 
el pressupost 2013. Per tant, es podran incorporar a la partida, si convé, de nous projectes de 
dinamització. 
 
També no estan previstos en el pressupost del 2013 tots els ingressos provinents dels preus 
públics que vam aprovar al seu dia, que hauran de pagar les empreses que siguin usuàries 
tant dels despatxos com dels serveis complementaris que oferim a la Casa del Marquès. Per 
tant, a mesura que hi hagi ingressos i en funció de les necessitats que tingui l’equipament i el 
servei d’emprenedoria de l’Ajuntament del Masnou s’aniran generant ingressos per 
aconseguir que aquest servei sigui realment el que tothom espera, que és un motor econòmic, 
un pou de capacitat de desenvolupament econòmic del Masnou i del seu entorn. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Sí, senyor alcalde. Únicament vull recalcar que nosaltres demanàvem una modificació de 
crèdit bastant més valenta, que dotés de recursos el projecte, ja que a mi em sembla molt 
important, quan es posi en marxa, que és d’aquí a quatre dies, tenir recursos i, si esperem 
que hi hagi aquestes incorporacions, potser per Nadal tindràs recursos, però per Nadal haurà 
tancat la Casa del Marquès perquè no hi haurà activitats. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Esperem que aquests desitjos o aquesta mala astrugància no es compleixi, perquè jo estic 
convençut que la Casa del Marquès és un projecte que vam engegar fa temps i que sabrem 
entre tots completar, efectivament, i jo n’estic convençut, com també estic convençut, està dit, 
que el podrem arrencar i que el podrem arrencar bé. L’índex de subvencions que estem 
obtenint per posar en marxa no solament això, la promoció econòmica en general, doncs és 
quantiós i ens fa sentir optimistes, i també l’expectativa que està generant en aquests 
moments ens fa sentir optimistes que serà un èxit que compartirem, evidentment, que serà un 
èxit per a tothom. Ja veuran com sí, eh? 
 
10) Expedient de modificació del pressupost 8/2014,  per crèdit extraordinari 

 
El Sr. Llorenç Birba 
 
En faré un resum. Es tracta d’una modificació de crèdit per finançar petites inversions de 
caràcter necessari i/o urgent. Els diners s’obtenen dels romanents de tresoreria de l’exercici 
2013, o sigui, aquestes inversions no costaran diners als ciutadans, perquè no hem de 
recórrer a crèdit bancari.  
 
A la proposta que vam presentar, que són 825.000 euros d’incorporació d’inversió, a la 
Comissió Informativa, el Partit Popular va fer una esmena, que és incorporar la proposta que 
ara defensem i que inclou un llistat d’actuacions amb un compromís de dur-les a terme a 
temps i del llistat n’hi ha una que segurament no es pot incorporar, perquè no atén un criteri 
de sostenibilitat, que és un exigència de les actuacions que es duguin a terme amb aquest 
romanent i és una condició sine qua non.  
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Vist l’expedient de modificació de crèdit número 8/2014 per crèdit extraordinari. 
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Vist que, durant aquest exercici de 2014, s’han de dur a terme inversions i que aquestes es 
poden financerament sostenibles, d’acord amb la disposició addicional sisena de la LO 2/2012 
i la disposició addicional setzena del TRLHL. 
 
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 número 22/2014, emès en data 1 d’abril d’enguany. 
  
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 estableixen 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 8/2014, d’inversions financerament sostenibles, d’acord amb la 
disposició addicional sisena de la LO 2/2012 i la disposició addicional setzena del TRLHL dins 
el pressupost, el qual, per capítols, és el següent: 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI  NÚM. 8/2014  
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS     825.000,00 
   
Aquestes despeses es financen a partir de la font de finançament següent: 
 
CAPÍTOL 8  ACTIUS FINANCERS provinents dels romanents de tresoreria 2013 per 
825.000,00 euros. 
 
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 Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup demana que aquest punt quedi sobre la taula perquè 
va entrar al registre de l’Ajuntament un escrit en què demanava informació complementària en 
aplicació al que estableix el ROM i aquesta informació complementària no ha estat facilitada 
en la seva totalitat, per la qual cosa demanem que quedi sobre la taula. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Si vostè demana memòries tècniques, se li haurien d’haver fet arribar. 
  
El Sr. Llorenç Birba 
 
Es va facilitar una relació de les possibles actuacions que s’incorporen aquí, però ara 
aprovem una modificació de crèdit, no aprovem projectes inversors ni licitacions ni 
adjudicacions ni res més. Un cop s’hagi fet la dotació i aprovada la dotació pressupostària, el 
pas següent serà redactar projectes, licitar, adjudicar i executar les obres, però res d’això no 
es planteja avui. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Jo entenc que el que diu el regidor és una contradicció amb la documentació que consta a 
l’expedient. A la documentació que consta a l’expedient hi apareixen una sèrie d’actuacions 
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que, a més a més, estan valorades i el que va fer el nostre Grup Municipal va ser demanar 
quins eren els informes que justificaven la necessitat d’aquestes actuacions, quins seran els 
costos, quines seran les memòries valorades, perquè enteníem que allò no havia sortit d’un 
núvol i se’ns va respondre parcialment, perquè d’algunes actuacions sí que se’ns va donar 
resposta per escrit a través d’informes dels serveis tècnics d’Urbanisme i Habitatge, però de la 
resta no se’ns va donar aquesta informació i, per tant, entenem que la informació és 
incompleta. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
En qualsevol cas, jo sí que sabia que s’havia donat algun tipus d’informació i no puc entrar en 
si era complerta o incompleta, perquè no ho recordo. Si vostè diu que és incompleta és que 
no ha quedat satisfet, eh? I, per tant, bé, el senyor Birba els ha exposat que es tracta de crear 
partides, però bé, posem a votació que quedi sobre la taula, eh? Per tant, votarem el fet que 
quedi sobre la taula aquest punt.  
 
El president sotmet a votació que aquest punt quedi sobre la taula amb el resultat següent: 9 
vots a favor (PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 11 vots en contra (CiU, ERC-
AM i PP). La proposta que quedi sobre la taula queda rebutjada. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
El Partit Popular va presentar unes esmenes que jo entenc que es van incorporar. Que 
s’esmenti que s’incorporen a la proposta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Una vegada s’ha decidit que continua el procediment, el nostre Grup vol demanar aclariments, 
és a dir, el regidor ha dit que s’incorporaven les propostes del Partit Popular a excepció d’una 
que no complia el principi de sostenibilitat. Voldríem saber quin és l’import de cadascuna 
d’aquestes propostes i com queda la modificació de crèdit, perquè ara sí que no acabem 
d’entendre res en absolut.  
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
La modificació de crèdit, l’import global i les partides a què es destina queden exactament 
igual. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per tant no hi ha esmena tècnica, diguéssim, de la proposta. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Es va fer una proposta, es va acceptar i de les propostes de què es va parlar ahir es va dir a 
la Comissió Informativa que aparentment, i així és, la casa del camp de futbol no pot acollir-se 
sota el criteri del paraigües que es diu de sostenibilitat. Les altres actuacions sí i, aleshores, la 
proposta que portem a aprovació ara no és una llista d’inversions, sinó que dels 825 mil euros 
en destinaríem 90 mil a la urbanització del solar, a la partida d’urbanització; 75 mil a 
reurbanització de carrers, sense concretar-los; 380 mil a inversions amb maquinària, 
instal·lacions i utillatge; 20 mil a actuacions en espais públics; 30 mil a actuacions a la Mina 
Museu; 40 mil a instal·lacions d’edificis; 70 mil a la millora, conservació i rehabilitació 
d’edificis, i 120 mil euros a les instal·lacions a l’Edifici Centre. En total són els 825 mil 
d’aquella proposta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
No ho sé. O ens prenen el pèl o enganyen algú, perquè una de les respostes que jo sí que he 
obtingut en un informe d’Urbanisme i Habitatge justament feia esment a quins carrers s’havien 
de reurbanitzar i ara em diu que no s’especifiquen els carrers. Jo no entenc si el que pretén 
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amb aquest llistat que ha llegit, que és el mateix que hi havia a l’expedient inicial, no ha 
canviat absolutament res, és dir al Partit Popular “tranquils que ho farem” i d’altra banda a 
nosaltres ens han dit, amb nom i cognoms, quins serien els carrers que reurbanitzarien i en 
quins trams, quins sentit té? Li agrairia que ho acabés d’especificar, perquè, si no, estem molt 
despistats respecte a la nostra intenció de vot. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Vostè va demanar informació i se li va facilitar més informació de la que avui va al Ple. Avui hi 
ha una modificació de crèdit destinada a aquestes set o vuit partides que acabo de llegir i se li 
va donar informació d’una llista possible d’actuacions que avui no està en debat, és la intenció 
del Govern. Hi ha una aportació del Partit Popular que es va incorporar i, a partir d’aquí, un 
cop estigui aprovada aquesta proposta i consignades aquestes partides, el pas següent serà 
encetar tot el tràmit de cada una de les inversions que es faran en cada un d’aquests apartats 
pressupostaris i el requeriment, a part de la sostenibilitat, és la redacció del projecte i tots els 
tràmits que corresponen a qualsevol actuació inversora en el sector públic. Gràcies. 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 11 vots a favor (CiU, ERC-AM i PP) i 
9 vots en contra (PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per majoria 
absoluta. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Primer, per una qüestió formal, i tot i que no era una 
demanda realitzada per nosaltres, va ser explicada a la Comissió Informativa, cosa que ja han 
comentat els companys d’Iniciativa per Catalunya els Verds i Esquerra Unida-Alternativa, en 
relació amb les sol·licituds de més demanda, que crèiem que era raonable, i entenem que 
hagi estat a priori, no només els companys que l’havien sol·licitat, sinó tots, per poder decidir 
el sentit final del vot. Després, hi ha una qüestió més important que ja s’ha dit i s’ha repetit. No 
hi ha pressupost. Tenim un pressupost prorrogat, lògicament, i no pot ser iniciativa de 
l’oposició portar al Ple un pressupost, sinó que hauria de ser l’Equip de Govern. Ens han 
presentat números, però fins ara no hem tingut l’oportunitat de tenir un debat en termes de 
política com es coneix del pressupost municipal de l’any anterior, perquè de moment s’ha 
decidit no portar-ho al Ple.  
 
És clar, això fa que de moment ens hàgim d’anar pronunciant ple rere ple sobre petites 
modificacions de crèdit que afecten el desenvolupament normal de l’Ajuntament i, tot i que no 
és el que ens agradaria a nosaltres, de pronunciar-nos sobre petites actuacions, com hem fet 
abans amb la modificació de crèdit de la Casa del Marquès o com vam fer en plens anteriors, 
la veritat és que podem donar suport a certes modificacions de crèdit perquè el funcionament 
normal de l’equipament no es vegi alterat per la falta de pressupost del 2014. Avui s’aprovava, 
o es pretenia aprovar o el que finalment s’ha aprovat, és quelcom més que un petit —si em 
permeten l’expressió— pegat del pressupost. Estem parlant de les inversions, per no dir que 
la majoria d’inversions que s’havien de realitzar durant el 2014, i sobre això jo crec que 
hauríem d’haver parlat en termes generals o en termes globals de pressupost i d’inversions, 
com sempre hem fet. Ho dic perquè, si no, passa el que passa, i és que jo no sé si és per un 
tipus d’estratègia política, per facilitar acords amb altres formacions, no ho sé, però estem 
aprovant la generació d’un crèdit extraordinari per fer unes inversions que sembla que encara 
no estan definides i, per tant, se’ns fa molt difícil pronunciar-nos i posicionar-nos sobre unes 
actuacions que, segons ens diu el regidor d’Hisenda, encara no estan decidides o ja vindran 
en un procediment posterior a l’hora de decidir quina serà, licitar-la, executar-la. Per tot això, 
entenem que el nostre vot havia de ser negatiu. Això no vol dir que en futures ocasions, amb 
modificacions de crèdit, hagi de continuar aquesta línia, no? Hauríem de valorar cada cas en 
la justa mesura, però sí que els demanem que portin al Ple una proposta de pressupost, que 
ja existeix perquè ja ens l’han lliurada en una comissió informativa, i que puguem debatre en 
el seu conjunt el pressupost global tenint en compte que també passarà, com és lògic, amb 
els ingressos que es puguin incloure a dintre d’aquest pressupost, tenint en compte que seran 
ingressos derivats de les ordenances fiscals que finalment van quedar aprovades, a les quals, 
per exemple, el nostre Grup Municipal no va donar suport. Però, bé, tot i així, malgrat totes les 
dificultats, doncs home, tinguin la valentia de portar-ho al Ple i discutirem la proposta de 
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pressupostos general i global i així no ens haurem de pronunciar a cada ple sobre petites 
actuacions. Gràcies. 
 
La Sra. Carmen Martínez 
 
Bona nit a tothom. Per començar diré que el nostre Grup Municipal Partit Popular del Masnou, 
des de sempre, hem tingut la voluntat de localistes. I què entenem per localistes? Doncs 
realment és servir de la millor manera possible als ciutadans. I per què hem decidit aprovar 
això? Doncs per diverses raons. En primer lloc, perquè es tracta d’una proposta en què 
s’aplica un excedent en actuacions destinades a la millora del municipi. Després, perquè són 
millores que seran visibles per als ciutadans: voreres, carrers, etc. Es podria dir que s’està 
intervenint i invertint millor per arranjar la nostra casa del municipi; per tant, estem arreglant la 
casa. Tots sabem que és molt important i, en segon lloc, perquè el Govern ha tingut la 
sensibilitat suficient per recollir en bona mesura les propostes que el Partit Popular del 
Masnou ha presentat. També és important el compromís d’una consideració que, segurament, 
tal com ha dit el senyor Birba, no es podia realitzar perquè no era sostenible, però sí que hem 
agafat un compromís que es considerarà per al tema de la Casa del Bellresguard, del carrer 
de Rosa Sensat, la caseta del camp de futbol.  
 
Bé, i en tercer lloc, només vull dir que, en un àmbit més polític, creiem que és imprescindible 
que tots els partits del municipi aportin actuacions i que ens posem d’acord en els temes 
relacionats que ocupen tots els veïnats del Masnou. Jo felicito aquesta aprovació, perquè això 
vol dir que estem arreglant la casa. Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
El nostre Grup ha votat en contra de la proposta per quatre raons. 
 
La primera és exactament la mateixa que la primera de les raons que hem esmentat en el 
punt anterior. No podem donar suport a una modificació d’un pressupost prorrogat al qual 
nosaltres vam votar en contra.  
 
La segona és pel contingut de la proposta, pel contingut inicial. Nosaltres no podem compartir 
una proposta d’inversions que planteja destinar 825 mil euros a actuacions que no han estat 
suficientment explicades i que, a més, en la major part dels casos, ni tan sols s’ha justificat ni 
la necessitat ni el cost previst per a aquestes actuacions que el portaveu del Govern ha 
qualificat com a petites inversions necessàries i que, a més a més, s’ha atrevit a dir que no 
costarien res als ciutadans del Masnou. Ja m’explicarà com fa vostè el miracle que 825 mil 
euros que s’invertiran a millorar la casa comuna, com diu la regidora del PP, no costin res als 
ciutadans del Masnou. Aquests diners sortiran d’on han sortit aquests romanents de 
tresoreria? No han sortit dels impostos i les taxes que paguen els ciutadans del Masnou? 
Com es pot atrevir a dir que no ens costarà a nosaltres ni un euro? Sí que ha aclarit després 
per què no haurem de demanar cap préstec, és clar, si ja han collat suficientment els 
ciutadans, ja no necessitem préstec nosaltres. Aquesta actuació és una estratègia semblant o 
una còpia de la que va seguir Convergència i Unió a l’Ajuntament de Barcelona: mantenir el 
pressupost prorrogat i, mentre transcorre l’any, pactar amb la dreta representada pel PP 
modificacions importants del pressupost sense atrevir-se a posar en debat una proposta de 
pressupost global per a l’any 2014. El nostre Grup rebutja aquesta estratègia i encoratja el 
Govern, com abans ha fet el portaveu del GIM, que, una vegada ha quedat palesa, i a més a 
més verbalment, la complicitat del PP amb els seus plantejaments pressupostaris presenti al 
Ple municipal una proposta de pressupost per a l’any 2014, que gairebé segur podrà rebre els 
vots favorables del Partit Popular.  
 
La tercera raó que ha motivat el nostre vot negatiu ve donada per l’obscurantisme que el 
Govern ha seguit per aconseguir la seva proposta inicial, ja que s’ha limitat a enumerar un 
llistat d’actuacions per a les quals ha establert uns pressupostos orientatius i no ha inclòs la 
documentació de l’expedient ni els informes tècnics que detallessin les actuacions a 
desenvolupar i en justifiquessin els imports ni altra documentació complementària, com ara 
projectes, memòries valorades i altres que permetessin que regidors i regidores que havien 
d’emetre el seu vot tinguessin una informació que el nostre Grup considera imprescindible per 



18 
 

decidir el seu sentit del vot. En aquest aspecte, tal com he comentat abans, el nostre Grup va 
sol·licitar per escrit que, en aplicació de l’article 29 del ROM, s’incorporessin a l’expedient. Per 
tant, abans ho deia el regidor del GIM, incorporar a l’expedient significa que es posin a l’abast 
de tothom aquestes informacions complementàries sense que aquesta petició hagi estat atesa 
en la major part dels casos. 
 
I la quarta raó de la nostra oposició a la proposta aprovada és que la proposta inicial que no 
compartíem i que consideràvem insuficientment injustificada des del punt de vista tècnic i 
econòmic ha quedat modificada, no sabem com, per la decisió del Govern d’acceptar les 
esmenes presentades pel Partit Popular, en la seva voluntat localista, com ha dit la regidora, 
unes esmenes que han consistit en un llistat de sis actuacions sense cap valoració econòmica 
i que el Govern, entenem que de manera frívola, ha incorporat a la seva proposta amb el 
resultat que a hores d’ara cap dels 21 regidors i regidores d’aquest Ajuntament, avui només 
20 de presents i, per tant, ni tan solament els regidors del Govern afectats per la proposta 
inicial, no saben quin serà el contingut real de la modificació que s’acaba d’aprovar. Nosaltres 
creiem que aquesta incorporació d’esmenes és totalment irregular i que haurien estat 
necessaris informes tècnics que concretessin l’abast d’aquestes sis actuacions, les 
proposades pel Partit Popular o almenys de les cinc que s’incorporen, i que en quantifiquessin 
l’import, així com un informe de la Intervenció municipal que donés validesa a la redacció 
definitiva de la proposta de modificació de crèdit, redacció definitiva que, tot i ser 
desconeguda, ha estat votada per Convergència, Esquerra Republicana i Partit Popular. És 
per tot això que el nostre Grup hi ha votat en contra i ha anunciat la presentació d’un recurs 
contra aquesta aprovació. Gràcies. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot volem constatar, aquí i ara, que l’Equip de Govern ha 
tirat la tovallola a l’hora de presentar el pressupost municipal. El pressupost és l’eina més 
important que té un Ajuntament per fer política municipal i el debat del pressupost es fa al Ple, 
l’eina més important que tenim per definir quines polítiques portem a terme, quines prioritats i 
quins recursos destinem a una cosa o a una altra. Aquest Equip de Govern ens ha furtat a 
aquest debat en el nostre municipi. Per tant, ens veiem obligats a fer aquests pegats, 
aquestes modificacions per tal d’adequar el pressupost prorrogat a la realitat i a les 
necessitats del Masnou del 2014. Un exemple és el de la Casa del Marquès, de què hem 
parlat abans, o més inversions que es proposen avui.  
 
No compartim bona part de les partides d’inversions que aquí es proposen modificar, perquè 
creiem que estan poc treballades. Prova d’això és que avui s’accepten algunes esmenes, que 
són sis actuacions, o cinc, perquè n’hi ha una que no l’accepten, del Partit Popular, i les 
incorporen sense modificar les quantitats. Per tant, o no estaven ben valorades o ens estan 
enganyant o estan enganyant el Partit Popular, però alguna cosa no quadra aquí, perquè són 
sis actuacions —no són poques—, per tant, són projectes que o no estan ben treballats o no 
estan ben valorats o accepta les esmenes del Partit Popular sense tenir la més mínima 
intenció de portar-les a terme, cosa que fa de tot això una modificació molt poc seriosa.  
 
Tot i així, sí que voldria manifestar que compartim algunes de les actuacions per temes, 
especialment les que fan referència a la millora d’equipaments municipals. Un exemple d’això 
és la del Mercat Municipal, que realment és una inversió que feia falta i que era urgent. 
 
No vull acabar aquesta intervenció sense fer una clara referència a la quantitat de romanents 
de tresoreria que avui dediquem a inversions, que és una quantitat molt més gran que la 
rebaixa d’impostos que proposàvem tots els regidors que som a l’oposició, la qual cosa 
certifica que per a aquestes ordenances que proposàvem la posició era possible. 
 
I vull recordar o rectificar el regidor d’Hisenda, que quan ha presentat la proposta ha dit que 
això no costaria diners als ciutadans, perquè no ho demanaríem a un banc. Jo diria que no  
costarà més diners als ciutadans, perquè aquests diners surten dels impostos de més que van 
pagar l’any passat i aquests diners són recursos que ja van pagar per l’Ajuntament. És veritat 
que no els costarà més del que ja han pagat, però que no els costarà diners no és veritat. 
Gràcies. 
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El Sr. Llorenç Birba 
 
Molt breument. Només per agrair explícitament al Partit Popular l’actitud positiva per poder 
tirar endavant aquesta modificació de crèdit, que permetrà arranjar coses urgents i 
necessàries en benefici dels ciutadans del Masnou i vull reiterar que avui no hem aprovat 
projectes, sinó que hem dotat vuit partides pressupostàries que permetran realitzar més de 
vuit projectes. No sé si seran quinze o vint, ja ho veurem. El que sí que comentaré és que hi 
ha l’organització d’un solar i la reurbanització de carrers —que són petites actuacions en 
carrers que estan malmesos, que són un perill per als ciutadans i que no poden esperar més 
temps. Tenim diners per a una inversió en maquinària relacionada amb el projecte de la 
recollida d’escombraries del Masnou. Tenim una partida important per a instal·lacions a 
l’Edifici Centre, que té un problema, que és que ja ha caducat la vida útil dels aparells de 
refrigeració i d’aire condicionat. Les neveres han d’estar en unes condicions i no podem anar-
hi donant voltes i fer-nos el longuis en aquest tema. Hi ha altres millores en edificis públics i hi 
ha edificis municipals al servei del ciutadà que no està climatitzats. Per tant, hi ha prevista una 
climatització o un arranjament d’alguna teulada o alguna gotera i em sembla que això no és 
cap animalada, proposar i intentar tirar endavant això. I, d’altra banda, vull recordar al senyor 
Gual que estem en un pla de mandat i que en aquest pla de mandat, per llei, estem obligats 
en quatre anys a sanejar les finances del mandat anterior, hem de generar romanents 
positius, i part d’aquests romanents serveixen per tenir liquiditat a la tresoreria durant tot l’any 
i poder complir la llei i pagar els proveïdors en el termini que marca la llei, que tenen dret a 
cobrar. Com que hi ha aquest excés, el podem traslladar per fer inversions, no per despesa 
corrent, que no està permès, per fer inversions i per fer inversions amb criteri de sostenibilitat. 
Gràcies. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Perdoni, eh, potser no he entès el regidor. Per això demano la paraula, però fa la sensació 
que ara vostès tenen molt clar a què destinaran aquestes partides: que si a aparells d’aire 
condicionat, neveres... Abans ha dit que no i ara diu que sí. Vull dir que no sé si he estat jo 
que no l’he entès abans o ara, o és que hi ha hagut una incongruència important, no ho sé. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
M’explico. Jo he dit clarament que avui hem aprovat la modificació de crèdit per dotar vuit 
partides pressupostàries, eh? Carrers, espais públics, edificis, l’Edifici Centre, als carrers hi 
haurà algunes actuacions puntuals... Avui no n’hem aprovat cap de concreta d’actuació en 
carrers i places. Al Mercat sí que és una urgència, a l’Edifici Centre, aquí sí que hi ha un 
problema que és conegut em sembla per tots de fa temps, que és un problema amb la 
climatització i les neveres. És un tema de salut pública i és una actuació imminent i això està 
preparat. La resta són actuacions per a les quals, quan s’hagin de fer, s’haurà de redactar el 
projecte, s’haurà de licitar, s’haurà de fer tot, ja ho he dit abans, i les vuit partides que he 
descrit, les línies de les partides, un espai públic serà una plaça, actuacions en carrers o 
reurbanització són carrers, hi ha el Mercat Vell que és el Mercat Vell, hi ha el tema de la Mina 
que sí que té una aplicació concreta, però són actuacions genèriques i el departament 
corresponent encarregarà els projectes. Algun potser ja ha estat encarregat, alguna llista 
d’allò que ja tenim clar que es farà s’ha passat al senyor Fàbregas i suposo que a vostès 
també, però avui no aprovem aquests projectes, avui hem aprovat la modificació de crèdit per 
dotar vuit partides pressupostàries d’inversió. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
És la climatització, la climatització en general, però ara ja no sé si m’aventuro, però d’això 
vostès en tenen coneixement, vostès en tenen coneixement. 
 
Del material inventariable per a la neteja, aquí el que estem intentant és reduir el cost de la 
neteja de manera que l’Ajuntament tingui un patrimoni per disposar d’elements, no sabem 
quin tipus d’elements seran, però aquesta és una mica la idea i això doncs també ho hem 
explicat en Comissió Informativa. Aquestes dues coses ja fan el 70% de tota la modificació. 
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Per tant, em sembla que el que estem fent és passar bou per bèstia grossa, és a dir, una mica 
aquestes dues inversions representen uns 500 mil euros i escaig, i també hem de dir que fins 
ara no hem tingut l’oportunitat d’aplicar romanents a inversió, i això que hauria de ser, home, 
no per tirar coets, però que hauria de ser una alegria més o menys compartida i que la 
puguem destinar a aquestes coses, que són necessàries, és a dir, si a l’Edifici Centre no hi 
actuem, l’haurem de tancar aviat, i ja explicaran vostès, doncs, per què no estan d’acord en 
això, no? Si nosaltres no adquirim material per a la neteja d’escombraries i perquè puguem 
reduir l’impacte en capítol II, doncs aquesta és una necessitat, no?  
 
Per tant, jo crec que són objectives. El senyor Birba ha marcat una mica la tendència 
d’aquestes partides, aquesta és la intenció, fer actuacions amb la resta, que estem parlant, 
em sembla, si arriben, de 300 mil euros, de fer petites actuacions totes absolutament 
necessàries. Avui sabem i tenim clar que s’han de fer actuacions en alguns carrers. Podem 
opinar sobre quins carrers poden ser, perquè la partida és oberta, però, en aquests moments, 
no som capaços de definir a què destinarem això, no? Però podem tenir algun criteri però jo 
crec que una mica la intenció d’aquestes partides, és a dir, el concepte va per aquí, la filosofia 
de l’actuació va per aquí. Jo crec que aquí ja hem descrit més d’un 60% de la  consulta de 
l’actuació, però ara, ara sí.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Bé. Nosaltres no fem pas bou per bèstia grossa, eh? En tot cas, vostès són els que s’haurien 
d’aclarir respecte si, com deien en l’altre ple, donde dije digo digo diego o donde digo diego 
dije digo o no sabem el que diuen, perquè vostè mateix acaba de dir que hi ha més de 500 mil 
euros destinats a unes partides molt concretes, i abans el regidor ha dit que no. Per tant, no hi 
ha manera d’aclarir-se i nosaltres tindríem també... 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Miri la proposta i sumi vostè. 
 
El Sr. Màxim  Fàbregas 
 
Puc acabar, senyor alcalde? Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Perdoni. 
 
El Sr. Màxim  Fàbregas 
 
Nosaltres tindríem com a alegria compartida, ja li ho he comentat abans, el fet que vostès 
presentessin una proposta de pressupost en la qual s’incorporessin aquestes altres 
inversions. Les podríem discutir, les podríem treballar amb temps i amb profunditat, cosa que 
ara mateix vostès ens han impedit fer, i respecte a la intervenció del regidor d’Hisenda, 
nosaltres no hem qualificat aquesta proposta d’animalada. En tot cas, la podem qualificar de 
nyap. Gràcies.  
 
El Sr. Artur Gual 
 
Sí. Només per aclarir, perquè és el de la seva intervenció, un dubte. El nostre Grup Municipal 
ha explicat explícitament que, pel que fa a les inversions als equipaments municipals hi 
estàvem d’acord i que les crèiem necessàries i compartíem aquesta necessitat, no així amb el 
que era el material de neteja, que és la part important, i el tema de les obres que m’ha quedat 
evidenciat en el debat d’avui. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies per l’aclariment i per l’explicació, però no hi ha cap intenció, és a dir, abans s’ha dit 
que hi havia una modificació, no hi ha cap esmena, és a dir, el que avui hem aprovat és el que 
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ja hi havia, el que ja s’havia presentat en un principi. Sí que és veritat que nosaltres hem 
arribat a un principi d’acord amb el Partit Popular d’unes prioritats, que no totes. A més a més  
en aquestes partides hi ha una sèrie d’actuacions que són de l’Àrea de Manteniment, en uns 
indrets molt concrets del Masnou, no? Però aquesta és la intenció, eh? Doncs, contents que 
puguem aprovar això. Evidentment, el nostre agraïment a qui ens ha donat suport i també a 
aquells altres que jo estic segur amb qui hauríem pogut arribar a tenir una bona entesa si 
haguéssim tingut més temps i haguéssim pogut parlar. I res més.  
 
11) Informes previstos a l’article 218 del Reial de cret legislatiu 2/2014, en la redacció 

donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de r acionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local 

 
El Sr. Pere Parés 
 
Informes previstos a l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2014, en la redacció donada per 
la Llei 27/2013, del 27 de desembre, que és l’anomenada LRSAL. Abans hem parlat amb els 
portaveus i els hem explicat quin és el criteri que he seguit jo mateix per retirar aquest punt, 
però sí que vull informar el públic en general que aquest és un mandat que tenim en 
l’actualitat les corporacions, que és donar compte de les objeccions que hi ha per part del 
Departament d’Intervenció i d’una sèrie d’informes i resolucions, eh?  
 
Els informes de les resolucions es van tramitar des dels informes i s’han incorporat a 
l’expedient entre el dia d’ahir i el dia d’avui, i les resolucions encara no les tenim enllestides. 
Per tant, estem una mica al davant de la novetat i amb el compromís que al proper Ple 
ordinari donarem compte dels informes, els contrainformes i les resolucions. Per tant, doncs, 
això queda aclarit. 
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia. 
 
12) 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, alcalde. La meva resposta és per a la senyora Elena Crespo, sobre la poda de Sol 
Solet. En principi, tinc entès que és per instruccions de la direcció. No sé si és a La Barqueta, 
que l’AMPA demana que no es tallin, perquè volen que els arbres tinguin les fulles i les 
branques i que no es podin. En aquest cas, rebem instruccions que, si us plau, no ho fem, ens 
demanen que no es tallin, que no es podin, perquè volen explicar el cicle natural dels arbres 
amb els anys. Suposo que potser també ha passat el mateix, perquè, si no, tenim instruccions 
de fer-ho. Si no s’ha fet, és perquè es reben instruccions en aquest sentit, que, si us plau, no 
es faci. 
 
Després, al senyor Màxim Fàbregas, referent a la pregunta del cost de les barres protectores 
o els protectors que s’han posat als contenidors. Doncs s’han instal·lat 24 protectors. Ho tenia 
pendent, vaig dir que avui ho respondria. Són preguntes del mes de març, per això responc 
ara. Són 24 protectors que s’han instal·lat i tenen un cost, sense IVA, de 6.010 euros. 
 
I, després, també referent a vostè, Màxim Fàbregas, vaig respondre en part referent a la 
platja, al nou llac, al nou llac de la platja del Masnou, crec que volia dir la d’Ocata més que la 
del Masnou, la d’Ocata, ja que no és la platja del Masnou. Bé, tècnicament la platja del 
Masnou és la de l’altra banda, que és Alella. El dia 21 de març, es va rebre l’avís de les 
queixes produïdes per l’estat de sortida a la platja del torrent a Roger de Flor. Es va realitzar 
la inspecció tècnica el mateix dia, es va comprovar que ja formava acumulació d’aigua 
estancada, que prové majoritàriament d’un forat al tub d’impulsió, competència del Consell 
Comarcal, que creua transversalment la sortida del torrent i en menor grau la sortida del 
col·lector d’aigües pluvials provinent del municipi. El dany produït a la canonada del Consell 
Comarcal hauria estat per la caiguda del sostre, que defineix el torrent directament al tub 
d’impulsió, no a l’aire per la pèrdua de la sorra que el cobria. S’hi fan diverses actuacions, que 
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finalitzen el 14 d’abril, i queda resolt el problema de sortida d’aigües residuals i dels col·lectors 
d’aigües pluvials que finalitzen a la platja.  
 
D’altra banda, es comprova que de manera provisional han quedat segellades la totalitat de 
fuites del tub d’impulsió del Consell Comarcal en espera de determinar la possibilitat 
d’anul·lació total del tub. A dia d’avui tenim coneixement que el Consell Comarcal s’ha posat 
en contacte amb el Departament de Costes, que és qui ha de procedir a l’arranjament 
d’aquest tros d’escullera. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Malgrat que s’ha donat contesta a totes les preguntes formulades per escrit, n’hi havia dues 
que tenia especial interès a respondre avui oralment. Una fa referència a la pregunta que va 
fer el Partit Socialista de Catalunya sobre quines accions s’havien emprès per sancionar els 
immobles permanentment desocupats. Vull indicar-li que, en data 26 de febrer, vam mantenir 
una reunió amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, en què ens van explicar els 
procediments iniciats en altres municipis per poder posar en marxa les sancions a entitats 
bancàries que disposin d’habitatges permanentment desocupats i la legislació que empara 
aquest tipus d’accions.  

 
D’altra banda, també en relació amb la possibilitat d’actualitzar el Pla local d’habitatge, estem 
estudiant la possibilitat d’actualitzar-lo a través del suport que ofereix la Diputació de 
Barcelona a través del Catàleg de serveis de l’any 2014.  
 
Preguntaven també sobre la possibilitat de detectar aquelles entitats bancàries que consten 
com a propietàries d’immobles al municipi i així s’ha fet, tot i que, vist el dictamen que va fer 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la possibilitat que els ajuntaments puguin 
accedir a dades de les persones propietàries d’habitatges buits o desocupats de les entitats 
financeres, s’està procedint a la localització dels immobles esmentats. 

 
Finalment, també vull informar-los que es va tenir una reunió amb Catalunya Banc, en data 14 
de març, a fi de tractar la possibilitat de signar una adhesió al conveni de col·laboració 
subscrit en data 8 d’octubre de 2013 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i Catalunya Banc, per promoure l’ocupació d’habitatges per destinar-
los a lloguer assequible, cosa que creiem que seria molt positiva. 

 
I l’altra resposta seria en relació amb la pregunta que va fer Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa en relació amb la situació dels taxistes del Masnou, perquè, atès 
el to i en parlar vostè de procediment judicial, doncs m’agradaria aclarir alguna cosa i, de fet, 
per això m’agradaria donar-li una resposta, a part de per escrit, i poder fer lectura de la 
resposta que se’ls ha traslladat. 
 
He de dir-li que, de les reunions mantingudes amb el col·lectiu de taxistes del Masnou, es 
desprèn que l’origen de les tensions a les quals vostè feia referència en la seva pregunta 
responen a un conflicte intern entre els membres del col·lectiu del taxi. Tot i que entenem que 
es tracta d’un conflicte de caire civil entre persones físiques i membres del col·lectiu en 
concret, des de l’Ajuntament s’ha adoptat un paper de mediació i control.  
 
A data d’avui, conviuen al Masnou dues associacions de taxistes, que representen la pràctica 
totalitat d’aquest col·lectiu a la nostra vila. Aquestes dues associacions són: l’Associació del 
Taxi del Masnou, que, segons consta als arxius de l’Ajuntament, està inscrita al Registre 
d’entitats municipals des del 21 de gener de 1998, i l’Associació Ràdio Taxi 24 Hores, 
actualment anomenada Associació Ràdio Taxi Masnou 515, inscrita al Registre d’entitats 
municipals en data 9 de juliol del 2012.  
 
Com a conseqüència de la mediació anteriorment esmentada, s’han portat a terme, des del 
mes de juliol del 2012 fins ara, un total de 24 reunions amb membres i representants d’aquest 
col·lectiu i associacions, és a dir, pràcticament més d’una reunió mensual. De la mateixa 
manera, s’han convocat reunions en què han estat presents totes dues associacions, així com 
representants del Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), amb el seu president al capdavant, 
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sindicat al qual estan afiliats la majoria de taxistes del Masnou. Val a dir que cap d’aquestes 
reunions no ha produït els efectes desitjats en els nostres taxistes, que segueixen a dia d’avui 
en conflicte obert entre ells.  
 
Pel que fa a la intervenció judicial a la qual vostè feia referència, li he d’indicar que, segons 
l’escrit remès pel Jutjat de Primera Instància número 8 de Mataró, rebut en aquest Ajuntament 
amb data 19 de desembre de 2013, es tracta d’un procediment ordinari civil en què consten 
com a part demandant els titulars de les llicències 5, 7 i 8, i com a part demandada, 
l’Associació del Taxi del Masnou. En el mateix escrit, se’m cita com a testimoni proposat per 
la part actora, si bé no hi consta cap tipus d’informació que indiqui la causa ni els motius que 
han provocat el judici ni els motius pels quals se m’hi cita a mi personalment com a testimoni. 
Val a dir que l’Ajuntament no és part en aquest litigi i, per aquest motiu, no s’ha pogut accedir 
a la documentació que forma l’expedient judicial. De la mateixa manera, i per la meva part, no 
disposaré de més informació fins al moment que se’m formulin les preguntes oportunes; a 
partir d’aquell moment sí que em presto, si vostè hi té interès, a proporcionar-li la informació 
complementària que sigui necessària. 
 
I, finalment, vull comentar-li que, sobre el desmuntatge i el desmantellament de l’emissora, no 
tenim constància que aquest fet s’hagi produït i, per aquest motiu, l’emissora es troba en la 
mateixa situació d’ús que els últims anys, i seguirà operativa i en funcionament. 
 
El Sr. Jaume Oliveras   
 
Era per contestar tot un seguit de preguntes. Jo tinc comptabilitzades onze preguntes que va 
fer el senyor Serra al Ple anterior i, a causa de la quantitat de preguntes i de la dimensió del 
tema, he cregut oportú contestar en aquest Ple i demà mateix les hi faré arribar perquè en 
tingui les respostes per escrit. Pel que fa a les preguntes que ha formulat el senyor Serra, 
respecte al Pla de participació ciutadana:  
 
La primera era sobre com està l’actualització del R OM prevista en el Pla per a l’any 
2012.  
El procés de modificació del ROM es va iniciar a finals del 2012. El procés d’aportacions i 
esmenes per part dels grups municipals ha estat força complex. També s’ha hagut de fer 
darrerament una anàlisi de l’impacte de les darreres novetats legislatives que han afectat el 
món local. Tot i això, pròximament es podrà presentar una proposta del ROM actualitzat. 
 
La segona pregunta era sobre quina ha estat la form ació realitzada pel personal 
municipal en matèria de participació prevista també  per a l’any 2012.  
El personal tècnic amb un alt grau de relació amb la ciutadania ha fet diverses accions 
formatives els darrers anys sobre participació i comunicació amb la ciutadania, sobretot a 
partir de l’oferta de la Diputació de Barcelona. 
 
Per al conjunt del personal s’ha incentivat la seva participació en tallers oberts a la ciutadania 
sobre temes relacionats amb el Pla de participació, entre els quals destaquen els que van 
tenir lloc a l’octubre i novembre de 2013 amb Carles Ramió i Josep Maria Reniu. 
 
Darrerament també s’ha fet una sessió de treball per a personal amb responsabilitat tècnica 
sobre les novetats legislatives del règim local amb el professor Jiménez Asensio. 
 
La tercera pregunta, sobre com valora la situació a ctual del Consell Municipal d’Infants, 
que segons el Pla hauria d’esdevenir el primer refe rent formal dels nens i les nenes del 
Masnou, pel que fa a la seva projecció com a ciutad ans i ciutadanes que intervenen 
activament en els afers locals.  
En el passat curs 2012-2013 es va fer una proposta de reenfocament del funcionament del 
Consell. A partir d’aquell curs, l’Ajuntament proposava als centres un tema d’interès general 
perquè, des de l’òptica dels infants, es fessin propostes a l’Equip de Govern. El projecte es 
pilota conjuntament des de les regidories de Participació Ciutadana, Ensenyament i Infància. 
 



24 
 

L’any 2012-2013, el tema va ser el civisme i, com a resultat, s’han dut a terme diferents 
accions i s’han posat en marxa actuacions de sensibilització. El resultat: se n’ha fet una 
valoració mot positiva. 
 
En l’actual curs 2013-2014, el tema que s’està treballant és el de la igualtat de gènere. En 
aquests moments, els grups de 6è estan debatent el tema i aviat es farà el ple corresponent. 
Com a novetat, aquest any, el ple del Consell Municipal dels Infants serà retransmès per 
Internet i tots els infants que han participat en el procés podran veure el desenvolupament del 
ple des de classe. 
 
La quarta pregunta, sobre quantes audiències públiq ues s’han fet fins al moment 
actual, quan al Pla hi havia prevista una audiència  anual com a mínim.  
Se n’han fetes tres: la primera, evidentment, el Pla de participació ciutadana (2012); una altra 
de vinculada als dos projectes FEDER a l’àrea de Bellresguard (2012) i també respecte al 
pressupost del 2013. 
 
Sobre si s’ha editat la guia de tràmits municipals prevista per a l’any 2012. 
Està publicada al web municipal. 
 
Sobre en quin punt es troba l’aplicació de l’índex de transparència dels ajuntaments 
previst per a aquest mateix any 2014.  
En un primer moment, s’ha fet una prova pilot, que ha servit per detectar els àmbits de millora. 
La setmana vinent es farà una completa adequació del web municipal per donar compliment 
als requeriments de l’índex. I, tot seguit, es farà una segona aplicació de l’índex, que en 
aquesta ocasió tindrà un caràcter més formal i se’n faran públics els resultats. 
 
La setena pregunta era sobre quan es crearà el Cons ell de la Vila, previst per al 2013.  
S’han fet diferents treballs d’estudi, per exemple, de diferents consells en municipis 
equiparables a la mateixa població que el Masnou. També hi ha algunes propostes tècniques 
respecte al fet que cal acabar de treballar compromisos, que durant l’any 2014 es disposarà 
d’una proposta de funcionament i de reglament, que ja discutirem amb els diferents grups 
municipals. 
 
La vuitena pregunta: quants òrgans de participació nous s’han creat i quants s’han 
eliminat i per quines raons? 
S’han creat:  el Consell de Benestar Social i el Consell del Patrimoni Cultural, i s’ha eliminat el 
Patronat. 
De moment, s’ha optat per no suprimir-ne cap, de moment, tot i que alguns estan en procés 
de revisió a partir dels suggeriments fets des de la mateixa Regidoria de Participació 
Ciutadana. 
 
Sobre com es valora l’estat de creació d’espais per  a ús de les entitats en els 
equipaments municipals i com es podria facilitar un  llistat dels equipaments o espais 
creats. 
Com a equipaments pròpiament dits, s’han posat en marxa l’Espai Casinet i l’Espai Familiar 
(una reorientació del que havia de ser una ludoteca). 
 
A banda d’això, s’ha fet un replantejament per facilitar l’ús d’espais per part d’entitats i 
col·lectius a la sala inferior de l’escola bressol La Barqueta, a l’Equipament Cívic Els Vienesos 
i al Centre de Participació Juvenil Ca n’Humet, on s’ha fet una remodelació completa dels 
espais per a ús de les entitats. 
 
Es valora que s’ha fet un salt qualitatiu molt important i es dóna un bon servei a les entitats. 
 
Sobre quants i quins mecanismes per a la participac ió ciutadana en la gestió dels 
equipaments s’han realitzat (actuació prevista per al 2013). 
S’ha posat en marxa el consell d’equipament d’Els Vienesos. 
 
A l’Espai Casinet, les entitats es troben d’una manera periòdica per tractar temes de 
funcionament de l’equipament. 
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Resta pendent la creació del consell d’equipament del Centre de Participació Juvenil Ca 
n’Humet, tot i que s’han fet diverses trobades amb les entitats usuàries que encara no s’han 
formalitzat amb la creació d’aquest consell. 
 
L’onzena pregunta era sobre com està el projecte de  creació del Síndic de Greuges 
Local.  
Aquest punt, com ja vaig comentar al Ple, estava fora del Pla 2011-2015 i es va recollir com 
un tema a treballar en el futur. 
 
Com es pensa descentralitzar l’OAC als barris?  
Igual que l’anterior, estava fora del Pla, però l’estratègia que s’està seguint és la de 
l’administració electrònica, l’impuls de l’accés electrònic als serveis i tràmits municipals, més 
que la descentralització física, que comporta costos i és qüestionable la seva rendibilitat. 
 
I com està el projecte de ràdio municipal i el de t elevisió local? 
Aquest punt estava fora del Pla 2011-2015 i es va recollir com un tema a treballar en el futur. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Hi ha alguna pregunta més a respondre en aquests moments? Entenc que la resta s’han 
respost en forma. 
 

b) Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de G overn 
 
La Sra. Elena Crespo  
 
Jo volia fer una pregunta al senyor Ferran Flo sobre el prec que jo vaig fer al Ple anterior 
sobre el manteniment dels sorrals al CAP. Em sembla recordar que vostè va dir que tenia una 
reunió pendent amb la gerència del centre i volia saber quin retorn hi ha hagut, perquè els 
sorrals estan secs i encara s’han d’arreglar. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Anem a preguntes i suggeriments d’avui, després ja li... Com vulgui. Entenc jo que era un prec 
anterior i ara és una pregunta. 
  
La Sra. Judit Rolán 
 
Bona nit de nou. Només era per dir que, bé, crec que el Club de Tennis no és nou, havia 
iniciat unes obres, no sé si l’Ajuntament en tenia constància. Sí, no? Volia saber si s’havia 
demanat permís, si no, i també crec que estan aturades. Volia saber si l’Ajuntament hi tenia 
res a veure o si les ha aturades el Club o el Club havia fet tota la tramitació correctament o no. 
Moltes gràcies. 
 
La Sra. Carmen Martínez  
 
Jo volia fer una observació que ha fet la ciutadania del poble, que realment no sé si pertany 
fer-la a l’Ajuntament o no, perquè suposo que com que es tracta d’una entitat privada que té 
problemes... Parlo del cinema i tothom m’està demanant pel cinema del Masnou —que, per 
cert, és l’únic que hi ha a tot el Maresme, ja no queden cinemes, a part d’aquests dels centres 
comercials, de cinemes no n’hi ha, a Calella, i ens queda més lluny— o comentaven això, si 
es pot fer res des d’aquí. Evidentment és una entitat privada, no sé què s’hi pot fer, però la 
gent, en fi, em demana què es pot fer des de l’Ajuntament —i jo ho trasllado a l’Equip de 
Govern— perquè no tanqui, perquè es mantingui, si és que... No, simplement això, perquè hi 
ha el perill que es tanqui i no ho volen. Bé, i dit això, vostès sabran. 
 
I també vull preguntar que observo, com sempre, en aquestes diades, les estelades 
col·locades en fanals, en mobiliari del municipi... No sé si ho han vist vostès. En fi, que 
prenguin les mesures perquè qualsevol dia ens trobarem la foto de qualsevol persona penjada 
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i no passarà res, és clar, és a dir, no home, que tinguem cura, si es pot fer es fa, però si no es 
pot fer, doncs per a ningú, d’acord? Gràcies. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
I després em sembla que em va contestar parcialment el regidor de Mobilitat en referència a 
les bandes de reducció de velocitat del veí que es va venir a queixar del carrer de Fra Juníper 
Serra. Era per saber si s’ha estudiat, perquè les bandes continuen sent-hi, d’acord?  
 
El Sr. F. Xavier Serra  
 
Sí, dues qüestions. La primera. Home, no se m’acudeix contestar ara al senyor Oliveras la 
intervenció que ha fet, ja ho faré quan rebi la documentació, ja la mirarem i veurem com ha de 
ser. Sí que vull dir-li que, en tot cas, podria ser una bona idea d’informar periòdicament dels 
diversos plans municipals, perquè això evitaria que haguéssim d’autoritzar aquest sistema per 
preguntar com està l’evolució del Pla, eh, que està bé que hi hagi aquest sistema, però 
segurament seria millor fer-ho de manera sistemàtica i no a instàncies d’un regidor o regidora. 
I la tercera qüestió, que és cert que va haver-hi una errada en la meva intervenció del darrer 
Ple, en les darreres tres o quatre qüestions que no estaven recollides en el Pla, sinó que 
simplement hi feien referència. En el Pla sí que hi figurava l’actuació, però no com a part 
integrant del Pla, sinó com a part del procés de participació anterior, i la pregunta l’havia 
d’haver fet en un altre sentit de com la vaig fer. És que, a vegades, un s’equivoca, i aprofito el 
moment per reconèixer-ho.  
 
La qüestió següent és un prec a l’Alcaldia. Diguem que, home, jo no crec que cap regidor avui 
present sàpiga què ha votat en el punt de modificació del pressupost per inversions, ni els del 
Govern ni els de l’oposició i, a més, quan es revisi l’acta del dia d’avui hi trobarem coses com 
intervencions que diuen que només aprovem dotar vuit partides pressupostàries, afirmacions 
a continuació que s’afegeixen un punt de cinc d’actuacions concretes a petició del PP, només 
aprova l’actuació de partides pressupostàries però s’hi afegeixen actuacions concretes. En 
l’explicació, el regidor a més insisteix que les parts en què només algunes partides, però a 
continuació, i ara ho recollirà l’acta del Ple, fa una sèrie d’explicacions d’actuacions concretes. 
L’alcalde, en la seva intervenció, hi torno a insistir, en actuacions concretes que són 
importants per al funcionament del poble, però segons el seu regidor no es votaven perquè es 
votava només el nom de les partides.  
 
Jo, de veritat, sóc historiador i estic acostumat a remenar papers i a interpretar els documents, 
però no crec que ni jo ni el senyor Oliveras, que també ho és, quan mirem aquesta acta de 
Ple, l’entenguem, ni esgotament ni res. Jo, per tant, demano al senyor alcalde que garanteixi 
el dret que tenim tots els regidors i regidores a saber què és el que exactament estem votant 
en cada cas i li recordo que aquestes són obligacions seves. Per això ho he fet com un prec, 
no estem parlant de la nostra posició ni sobre el tema ni res de tot això, sinó simplement de 
garantir que en cada una de les votacions que es facin estigui clar què votem i què no. 
Gràcies, senyor alcalde. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Bé. Lamento dir al senyor Matas que, com que he rebut la resposta tardana i l’he rebuda 
verbalment, en lloc de per escrit, que es com corresponia, jo havia preparat una pregunta 
relacionada amb el tema del llac del Masnou i també vull dir-li que en la pregunta feta per 
escrit, com que la que tinc ara, s’hi especifica que és al costat de la Nècora d’Or. Per tant, no 
hi ha problemes per ubicar-hi la bassa o el llac independentment que diguis platja del Masnou 
o que diguis platja d’Ocata. Que jo sàpiga, el Masnou és un municipi, per tant, és la platja del 
Masnou. Llavors, la pregunta diu el següent, perquè tampoc la resposta que m’ha donat és 
una resposta completa a la pregunta que havia fet al Ple del mes passat.  
 
En el Ple del passat mes de març, vaig preguntar per les causes que havien motivat l’aparició 
d’una gran basa a la platja del Masnou, a prop de l’edifici de la Nècora d’Or. En la resposta 
rebuda en data 26 de març, sis dies després, demà passat farà un mes, el regidor 
responsable de Manteniment ens deia que se n’estava buscant l’origen dins la xarxa de 
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recollida d’aigües pluvials del municipi, que encara no tenien coneixement del punt on es 
produïa i que, quan se sabés, s’informaria de les mesures adoptades. No n’hem tingut, fins a 
aquesta tarda, cap més informació, per la qual cosa deduïm que encara s’està investigant 
l’origen de la bassa. Insistim, doncs, a demanar al Govern que ens informi de les causes 
d’aquesta aparició i dels possibles responsables, així com de les actuacions que es realitzin 
per solucionar el problema. També insistim a demanar al Govern que requereixi als 
responsables d’aquesta incidència que procedeixin a solucionar, de manera immediata, el 
problema que l’ha provocada i que estudiï la possibilitat de demanar responsabilitats i 
indemnitzacions pels perjudicis que aquesta situació ha provocat. 
 
També en el Ple del mes de març vaig preguntar al Govern, aquesta és la segona vegada, en 
relació amb la porta davantera de l’edifici de la plaça del Mercat Vell, on hi ha situat el bar, i 
vaig demanar que, per tal d’evitar desperfectes i altres possibles incidents, es procedís de 
manera immediata a solucionar aquesta situació. La resposta rebuda es pot qualificar, si més 
no, d’original: se’ns diu que es tracta d’una sortida d’emergència i que ha de ser practicable 
obligatòriament, i hi afegeix que almenys des de l’interior cap a l’exterior. El problema rau, en 
primer lloc, en el fet que ara mateix mai no pot ser considerada una sortida d’emergència, ja 
que l’edifici està desocupat i, en segon lloc, en el fet que ara mateix la sortida és practicable 
en ambdós sentits, la qual cosa facilita, tal com dèiem fa un mes, l’accés al recinte i, per tant, 
la possibilitat que se’n malmetin les instal·lacions interiors. Insistim, doncs, a demanar al 
Govern que, mentre l’edifici no estigui ocupat, s’asseguri el tancament d’aquesta porta. 
 
També se’ns diu que no consta al sistema informàtic de gestió de la Policia cap queixa 
relacionada amb aquest fet. Em sorprèn particularment aquesta resposta, ja que, fa unes 
quantes setmanes, jo mateix vaig trucar una nit a la Policia Local per informar que la porta 
estava oberta, que hi havia uns llums encesos i que hi havia gent a l’interior del recinte. Per 
tant, crec que caldria revisar el funcionament del sistema informàtic esmentat. 
 
La tercera diu el següent: fa quinze dies se’ns va informar, per correu electrònic, de l’inici d’un 
expedient per col·locar una placa commemorativa d’homenatge als mestres del Masnou 
davant els jardins situats enfront de l’escola d’Ocata. En primer lloc, volem recordar al Govern, 
per si ho ha oblidat, que ja es van col·locar plaques d’homenatge als mestres del Masnou a 
totes les escoles del nostre municipi.  
 
I, en segon lloc, volem dir al Govern que, en opinió del nostre Grup, si aquesta col·locació és 
l’alternativa del Govern a l’acord que s’havia pres en relació a nomenar plaça dels Mestres del 
Masnou la placeta situada davant l’edifici de Roger de Flor, l’opinió del nostre Grup és 
absolutament contrària a la proposta, ja que no respectaria l’acord que van adoptar la 
Comissió d’Honors i distincions i el Consell Escolar Municipal en l’anterior mandat, tal com 
consta a les actes corresponents. Volem fer saber al Govern que el nostre Grup, tal com ha 
manifestat en diverses ocasions, és partidari de respectar aquests acords i, per tant, nomenar 
plaça dels Mestres del Masnou la placeta esmentada. 
 
Demanem també al Govern, tal com hem fet a través d’un correu electrònic adreçat a 
l’Alcaldia, que informi  de la publicació de l’edicte corresponent a tots els membres del Consell 
Escolar Municipal del Masnou, ja que en són part interessada i que, si ja ha estat publicat, 
n’ampliï el termini per presentar-hi propostes alternatives. 
 
I, finalment, voldria preguntar al Govern per quina és la situació en què es troben els ajuts al 
menjador de les escoles del Masnou. Voldríem saber quants ajuts s’han concedit per al curs 
2013-2014 i quants s’han denegat, quin és l’import total dels ajuts concedits, quins són els 
imports que ja han arribat a les famílies, en quines dates han estat transferits aquests imports 
a l’Ajuntament pel Consell Comarcal i en quines dates s’han fet els lliuraments a les famílies 
corresponents, així com quina és la previsió de lliurament de les quantitats que resten per 
abonar a les famílies, si és que en resten. Gràcies. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies. Bon vespre de nou. Hem estat coneixedors dels conflictes sorgits arran de la 
implantació de la xarxa de fibra òptica de Telefónica al municipi. Hi ha hagut enfrontaments de 
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veïns i veïnes amb els instal·ladors per la mala praxi, fet que hem posat en coneixement del 
Govern i ens consta que alguna actuació hi ha hagut respecte a aquest tema.  
 
Cal dir que Telefónica ha actuat com si el Masnou fos casa seva i, sense encomanar-se a 
ningú, ha iniciat una activitat sense permís que, més enllà dels avantatges que pugui suposar, 
té un clar ànim de lucre. Per tot això, ens agradaria conèixer les denúncies i queixes rebudes 
per aquest concepte, així com l’estat de l’expedient obert a aquesta empresa per 
l’incompliment de les ordenances municipals vigents.  
 
Senyor Matas, vaig per vostè. Hem observat que es tornen a efectuar controls de la nostra 
Policia Local sobre l’ocupació de la platja. Res a dir d’aquest extrem. Entenem que es tracta 
d’instruccions donades pel seu departament per garantir el compliment de la legalitat, és així, 
no? Per això voldríem conèixer l’abast d’aquesta instrucció i si afecta per igual totes les 
concessions o únicament les guinguetes, i si, per aquest motiu, han estat oberts expedients 
per ocupacions irregulars dels espais delimitats per la franja maritimoterrestre per ocupacions 
no permeses. Gràcies.  
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo voldria fer una pregunta, no sé si al senyor Birba o al senyor 
alcalde, referent al punt número 8 de l’ordre del dia d’avui, que és el de donar compte del 
Decret d’aprovació del marc pressupostari 2014-2017. En principi, fa referència a finances, 
però és un decret i, per tant, el signa l’Alcaldia. Jo entenc que això és una projecció i que, per 
tant, doncs el que fem aquí és una proposta de possibles pressupostos tant d’ingressos com 
de despeses dels anys 2014 fins al 2017, però em sobta que l’any 2015 es fa una proposta 
d’ingressos que no s’ajusta a les ordenances que tenim actualment aprovades. Llavors, 
voldria preguntar sobre quin criteri s’ha fet aquesta proposta d’ingressos. 
 
La Sra. Marta Neira  
 
Gràcies, senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Bé, jo primer voldria fer una reflexió. Bé, de 
fet és un tema que han tret reiteradament en aquest Ple diferents regidors. Jo crec que és 
evident que vostès no tenen cap intenció de presentar el pressupost per al 2014, ja els va bé 
funcionar amb el pressupost prorrogat, anar fent pegats, anant fent arreglillos.  
 
D’aquesta manera, jo crec que eviten l’esforç d’arribar a acords amb els grups de l’oposició, 
impedeixen el debat més important, no d’aquest, sinó de qualsevol Ajuntament, que és el 
debat del pressupost, en què es reflecteixen les prioritats del municipi. El que passa és que 
nosaltres sabem, i vostès també ho saben, que una de les perles de la Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, la coneguda com a LRSAL, és la possibilitat d’aprovar el 
pressupost municipal per Junta de Govern, no al Ple, sempre que durant l’exercici anterior el 
pressupost hagi estat prorrogat. Doncs bé, digui’m mal pensada, però molt em temo que la 
intenció d’aquest Govern, de Convergència i Esquerra, és aprofitar aquesta perla, que és una 
autèntica barbaritat, de manera que aquest any prorroguen el pressupost i l’any vinent 
n’aproven un de nou per Junta de Govern. Per tant, jo crec que el que volen fer és furtar el 
debat dels pressupostos, no només d’aquest any, sinó també de l’any vinent. Per tant, durant 
dos anys consecutius. Si estic encertada, i només el temps ho dirà, quin trist balanç del seu 
mandat. Cregui’m, de debò, que espero equivocar-me. Que hagi de dir en un ple “que mal 
pensada que sóc i que equivocada que estava”, cregui’m que ho desitjo, però jo això és el que 
veig venir, és que ho veig venir. Fins aquí la reflexió.  
 
Senyor Garcia, moltíssimes gràcies per la informació que m’ha donat respecte a les 
actuacions fetes sobre la moció per solucionar els pisos buits propietat d’entitats financeres, 
perquè tenia previst fer algunes preguntes, però, bé, m’ha donat una informació ben detallada 
que, si no he entès malament, m’ha dit que em passaria per escrit, oi? Perfecte. Moltíssimes 
gràcies. 
 
D’altra banda, el dia 12 de març de 2014, va sortir al web de l’Ajuntament el següent: 
“L’Ajuntament recorda a tots els propietaris de parcel·les amb zones verdes la seva obligació 
de realitzar-ne la neteja i el manteniment perquè es conservin les condicions legals i 
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adequades per a la higiene, la salubritat i la seguretat d’aquests espais. És especialment 
important tenir present aquesta responsabilitat en una època de l’any com la que s’acosta, en 
què el bon temps contribueix a la proliferació de vegetació descontrolada. En aquest sentit, 
l’Ajuntament recorda —aquí vull posar l’èmfasi— que, tal com estableix l’Ordenança municipal 
de convivència ciutadana, si s’observa una situació de deixadesa o de negligència que obligui 
l’Ajuntament a fer la neteja es carregaran les despeses ocasionades als propietaris.”  
 
Bé, jo els felicito per això, perquè és el que han de fer i els animo que ho facin a tot arreu i 
amb diligència. Us ho dic perquè aquest matí he passat per la Colomina i aquesta foto 
[exhibeix una fotografia] podria ser presa perfectament de les parcel·les que hi ha allà. Ja 
sabem que aquestes parcel·les són propietat d’una mercantil, jo no sé de qui són, però no és 
un particular. Jo ja entenc les dificultats d’això. Em referiré amb més deteniment a la 
Colomina, al barri de la Colomina.  
 
En la resposta del senyor Eduard Garcia, i suposo que també del senyor Matas, m’informen 
de les actuacions fetes en aquest barri. He de reconèixer que han fet feina, evidentment que 
han fet feina des que es va presentar aquesta moció, si no ho recordo malament, al juliol del 
2013 —fins ara han passat nou mesos. És veritat que s’han fet coses, però jo els diria: home, 
hi ha coses encara sense solucionar i m’estranya, com per exemple, la caseta de Diursa, on 
encara hi ha restes de material d’obra. Com els dic, hi proliferen els matolls i avui he passat 
per allà i estaven secs com una mala cosa. Vull dir que, home, sí que han fet coses, però cal 
fer-ne més pel que veig. A veure, quines coses han fet? M’informen que s’han imposat dues 
multes coercitives a la mercantil propietària dels terrenys. Bé, jo li voldria preguntar, per 
curiositat, quina és la quantitat d’aquestes multes, si les han pagades i si hi ha el compromís 
d’aquesta mercantil de tenir cura de la neteja. Bé, aquesta no cal que me la contesti, perquè 
és evident que no, perquè no ho fan i ho han de fer vostès de tant en tant. 
 
També m’informen que s’ha iniciat un expedient d’ordre d’execució a la mercantil propietària 
dels terrenys per la retirada del material de l’obra existent i d’igual manera també s’ha iniciat 
un expedient per la retirada de la caseta de Diursa. Bé, finalment, comenten que l’expedient 
incoat segueix la seva tramitació. Jo voldria saber quin és el temps requerit d’aquesta 
tramitació, perquè, hi insisteixo, fa nou mesos que han començat a treballar en aquest barri i 
hi ha molts problemes per solucionar, s’han fet coses, però en queden moltes per fer.  
 
També voldria saber el següent. Jo no hi he anat a la nit i, per tant, no sé si aquella caseta 
que hi ha de Diursa encara està ocupada per persones, que suposo que no, sense sostre, 
que s’hi han instal·lat. No sé si encara existeix aquesta situació. Si encara és el cas, 
m’agradaria saber si des de l’Ajuntament s’ha fet alguna gestió de mediació a través de la 
Policia Local, a través de Serveis Socials per superar aquesta situació. Crec que no em deixo 
res més.  
 
D’altra banda, jo crec que és una pena que de la moció que nosaltres vam presentar al mes 
de juliol, per esmenes presentades pels dos grups de l’Equip de Govern, es va eliminar la 
possibilitat que veïns i grups municipals poguessin parlar d’intentar donar aquelles parcel·les, 
que òbviament estan abandonades i que els propietaris no se’n cuiden, amb la qual cosa això 
suposa una despesa —no sé si important o no, perquè no tinc aquesta informació. Com deia, 
en aquella moció es plantejava la possibilitat de donar-li alguns usos temporals, evidentment a 
precari, a aquestes parcel·les, com ara, jo què sé, s’hi podrien fer horts urbans, s’hi podria fer 
aparcament, perquè, al final seria la millor manera de conservar-los a menys cost per 
l’Ajuntament. 
 
Se m’oblidava una cosa: segons la informació que em dóna el senyor Garcia, em diu que s’ha 
realitzat un informe de valoració dels costos per retirar tant el material de l’obra per part de 
l’Ajuntament com la caseta. Jo voldria saber quina és aquesta valoració de costos i quan 
pensen retirar tot això. Gràcies. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, és per respondre al senyor Suñé. A veure, sempre, l’any passat i aquest any també, hem 
iniciat inspeccions, la Policia ha anat fent inspeccions visuals. No s’ha obert cap expedient. 
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Cal tenir en compte que les guinguetes tenen l’espai que tenen i en voldrien ocupar més, però 
la llei no ens ho permet, i ja a aquestes altures hem rebut un requeriment de la Generalitat 
que ens adverteix de l’incompliment de les guinguetes de l’ocupació de la zona assignada de 
taules i cadires. És un advertiment que ens fan. Per tant, nosaltres el que hem fet és 
transmetre aquest advertiment de la Generalitat a tots els concessionaris. He parlat amb ells i, 
bé, anem passant, però no hi ha res obert, com tampoc no es va obrir cap expedient l’any 
passat. Per tant, el comportament que vam tenir per les dues bandes va ser satisfactori i crec 
que va ser una bona temporada en aquest sentit, ja que no vam haver de discutir-nos. Ho 
fèiem en el sentit de dir: va, és un servei que és important per aquí, al Masnou, l’hem de 
mantenir i no podem tornar a deixar que sigui un motiu de pèrdua de bandera blava com ens 
va passar fa un temps, i llavors és un motiu que no podem jugar amb això. 
 
El Sr. Ferran Flo 
 
Hola, bona nit. Contestaré la companya Elena Crespo. Efectivament, vaig tenir una reunió 
amb la directora dels dos CAP i va sortir, entre altres coses, aquest tema. Li ho vaig comentar 
i ella es va sorprendre, perquè es pensava que el manteniment d’això corresponia a 
l’Ajuntament i, efectivament, li vaig dir que no. A més, ho vaig consultar amb el company 
Matas, regidor de manteniment, i, efectivament, va corroborar que no, que és cosa d’ells, i 
aleshores, bé, ja és conscient del tema dels sorrals i de tots els jardins que envolten el CAP, 
que estan fatal, i, bé, ara sap que han de fer-ho ells, el Departament de Salut o qui sigui de la 
Generalitat, però fins ara no ho sabien, es pensaven que era cosa nostra.  
 
Sí que se’m va queixar dels gossos de per allà a la vora, parlo del CAP de Sant Miquel, ja 
que, segons ella, ha esdevingut com una mena de pipicà furtiu, i es queixava que van allà i a 
la part del davant, com que gairebé no hi ha barana ni res, entren per allà, i que els veïns els 
engeguen i els gossos van allà i fan el que volen ells sols. I bé, que sàpigues que la cosa està 
així. Vull dir que ara saben que ho han d’arranjar ells. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Sí. Per respondre a la senyora Neira. Jo li voldria dir, amb la mà al cor i ben sincerament, que 
fins avui no m’havia passat pel cap el que vostè ha suggerit, però també li diré una cosa. 
Nosaltres hem estat receptius des del primer dia fins que vostès van trencar els papers, els 
punts de preacords que teníem i van decidir anar per una altra línia i l’altra línia va ser una 
retallada unilateral d’ingressos d’uns 600.000 euros, però fins avui no hem rebut cap proposta 
equivalent per retallar en serveis als ciutadans del Masnou el mateix import de 600.000 euros. 
Estem oberts i, quan algú estigui disposat a parlar-ne, en podem parlar. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Sí, per respondre, en primer lloc, a la senyora Judit Rolán sobre les obres del Club de Tennis. 
Vull indicar-li que, fa uns dies, el Club va començar unes obres consistents en la cobertura 
d’una de les terrasses sense la preceptiva llicència d’obres municipals i, per aquest motiu, es 
va haver de fer una aturada de les obres que s’hi estan portant a terme. Posteriorment, el 
Club de Tennis va presentar la documentació per tal d’obtenir la llicència, però a hores d’ara 
encara no ha estat atorgada. 
 
I pel que fa a la intervenció del senyor Ernest Suñé respecte a la fibra òptica, vull informar-lo 
que, efectivament, Telefónica va iniciar les obres necessàries per fer l’estesa de fibra òptica al 
nostre municipi, que nosaltres també estem d’acord en el fet que suposa per al nostre 
municipi un gran avantatge, un gran pas i un avenç en el tractament de dades, però és veritat 
que Telefónica havia de sol·licitar llicència d’obres, cosa que no havia fet, i, per tant, es va 
procedir a aturar les obres. Vull indicar-li que les obres es poden dividir en dues parts: una 
que fa referència a la troncal, que seria l’estesa de la fibra que fan als conductes que ells ja 
tenen per a aquesta finalitat i l’altra seria l’estesa de la fibra que es fa façana per façana dels 
habitatges. Ara com ara, no m’agradaria equivocar-me, però es va fer l’aturada d’obres i 
posteriorment es va aixecar parcialment, permetent que pogués presentar, o sigui, que 
pogués quedar estesa per les troncals i, actualment, no m’agradaria equivocar-me, ho 
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repeteixo, crec que ja s’ha fet l’aixecament total de la llicència, però no de la suspensió, 
perdó, però en tot cas ja li ho confirmaria els propers dies. 
 
I la resta de preguntes referents sobretot a la senyora Marta Neira i respecte a la Colomina, 
ateses les especificacions i que pregunta quanties de multes i terminis, preferiria poder-me’n 
preparar les respostes per al proper Ple o els propers dies, quan ho tingui. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
La veritat és que els ajuntaments estem indefensos, estem molt indefensos davant d’aquesta 
problemàtica que exposa, és a dir, la de poder actuar en terrenys que estan en una situació 
concursal, haver de sol·licitar el permís judicial i, a més a més, no tenir l’autorització del qui 
n’és el titular. Per tant, els ajuntaments sí que estem proposant, via Senat, que les despeses 
que es derivin d’una actuació d’aquest tipus es puguin rescabalar a través d’un crèdit inscrit 
com a prioritari en el Registre de la propietat. Aquesta és una via, que seria bona. La segona 
és que hi hagi un procediment d’abreujament judicial que faci que els ajuntaments, a 
instància, puguem actuar, i no amb la indefensió que ens trobem. Això vostè ho hauria de 
saber i, si no, ho dic jo ara, no hi ha cap problema, però amb les casetes de Diursa s’ha 
constituït habitatge. Sap què vol dir vostè habitatge? Doncs que no hi podem actuar, ha de ser 
el jutge qui digui i qui ens permeti actuar en una propietat. A més a més, quan el jutge 
determini el què, no serem nosaltres qui hi actuarem, sinó que serà qui ho estimi. Per tant, 
aquí ens trobem uns condicionants que, per sort o per desgràcia, en el context que estem 
vivint doncs ens és molt i molt difícil actuar.  
 
Nosaltres estem intentant fer tot allò que és a les nostres mans, com vostè ha dit, des de fa 
nou mesos, i crec que ho estem fent: tenim trobades periòdiques amb els veïns i crec que són 
positives, però hi ha uns temes que realment se’ns fan molt difícils. No solament a nosaltres, 
eh, sinó que hi ha un munt d’ajuntaments que es troben solars propietat de la SAREB però no 
arriben a saber si hi poden actuar o no, encara no ho saben, és a dir, que ens trobem en un 
context realment molt complicat.  
 
Ja l’informarem, senyor Suñé, del nombre de denúncies, de queixes per la qüestió de l’estesa 
de la fibra òptica. He de dir-li que això fins i tot va provocar una reunió gairebé d’urgència dels 
alcaldes d’aquí, del Maresme, perquè no solament el Masnou, sinó que amb més o menys 
intensitat, també s’hi trobaven a Premià i a altres indrets, i sé també que s’ha fet alguna 
actuació per sobre de l’àmbit municipal directament amb Telefónica perquè aturi aquesta 
manera de fer-ho, és a dir, sí que fa la sensació que és una estesa a sac, però que jo he 
tingut alguns inconvenients, com ara que desconeixem la xifra exacta. Ja intentarem contestar 
algunes coses. 
 
Pel que fa a les estelades, no tenien cap permís per penjar-les evidentment. Nosaltres, en les 
que tinguem responsabilitat, doncs les retirarem. Amb tots els respectes i amb tot l’afecte, a 
mi em preocupa més que hi hagi gent que empastifa la via pública i les parets amb pintades 
que no pas la gent que penja estelades. Però no tenien cap permís i, tan aviat com puguem, 
doncs les retirarem, de la mateixa manera que també demanaríem un comportament més 
cívic a la via pública de gent que pinta les parets i que tampoc no té permís. És a dir, sé que 
no es pot col·locar una cosa al costat de l’altra, no, però és així, oi? Evidentment, no les hem 
penjades nosaltres ni ningú del Govern.  
 
La Sra. Carmen Martínez 
 
Amb tot l’afecte, com vostè diu, també a mi em fan nosa totes les porqueries i l’incivisme que 
hi ha, i l’estelada, a mi, ja li ho dic, si tothom pot penjar coses als fanals, escolti hi ha artistes 
boníssims. Per mi, l’estelada, que la posin, però és mobiliari del poble. Per tant, o hi posem 
tots el que vulguem o ningú, ja està, però no m’ho compari... I m’està dient que, en fi, que li fa 
més nosa tot l’incivisme que hi ha i tota la porqueria, perquè l’estelada encara li agrada. Bé, 
doncs a vostè li agrada, però a molta gent no i, per tant...  
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El Sr. Pere Parés 
 
Jo ho respecto. 
 
La Sra. Carmen Martínez 
 
Tinguin cura de... Jo també ho respectaré si tothom té la mateixa oportunitat de posar-hi el 
que vulgui. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
M’estan informant que crec que la majoria ja han estat retirades. No sé si és així... Sembla 
que és així. 
 
La Sra. Carmen Martínez 
 
Jo només li ho dic perquè si algun dia es troben alguna altra cosa posada per allà, doncs 
passarà igual. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Actuarem. 
 
La Sra. Carmen Martínez 
 
És clar. Doncs a veure. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Més coses. El tema del Decret dels marcs pressupostaris. Els marcs pressupostaris són 
marcs pressupostaris. Les dues coses ja defineixen una mica quin és el caràcter de la 
informació. És un requeriment que havia emanat no solament de la Llei d’estabilitat, sinó que, 
a més a més de la Llei d’estabilitat, això ve transposat des d’una directiva, no, una directiva 
no, una recomanació de la Unió Europea, segons la qual, pel principi d’estabilitat, totes les 
administracions és bo que puguin projectar a curt i mitjà termini uns marcs pressupostaris 
sobre els quals s’han de sustentar després les decisions pressupostàries. Els marcs 
pressupostaris també són ajustables i són modificables, com també el propi, en la pròpia nota. 
I, evidentment, aquí hi ha un exercici que jo crec que seria bo que féssim, és a dir, si ens hem 
posat d’acord a decidir retallar, entre cometes, 600.000 euros addicionals a la davallada que 
hi havia, això provoca un impacte realment considerable, i també seria bo que vostès 
mateixos es posessin d’acord de quin capítol els hem de treure. Molt senzill, molt senzill. El 
dia que tots plegats fem aquest exercici no hi haurà cap problema a saber quin marc 
pressupostari tenim d’aquí, com a mínim, fins a l’acabament del mandat.  
 
Per tant, no, no és una crítica, sinó que és per denotar una situació i els demano que 
resolguin l’equació completa. No em resolguin la primera part de l’equació, no sé si ho dic bé, 
és a dir, hi ha dues incògnites, vostès diguin també, de la mateixa manera que han dit que 
hem de retallar 600.000 euros addicionals, doncs diguin-nos d’on. Vull dir que no tenim cap 
inconvenient a facilitar-ne... Va per aquí, però la qüestió dels marcs d’estabilitat 
pressupostària la rectificarem en el moment en què tinguem certesa sobre les inclinacions 
dels ingressos, no solament de les inclinacions i dels ingressos del 2013. De certesa, en 
aquest moment, en el context de l’Administració, no en té ningú. Jo diria que qui sigui capaç 
de fer un marc pressupostari que vagi més enllà del 2017, que m’expliqui com ho farà, perquè 
m’agradaria comprar-li aquella bola de vidre. 
 
Alguns altres temes que han anat sortint, els anirem contestant en temps i forma. Això a l’acta 
també es recollirà i, segurament, doncs si m’he equivocat en la meva intervenció, ho 
rectificaré.  
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Sí que m’agradaria deixar clar que alguna de les coses sobre el que hem votat i en referència 
a la intervenció que m’ha fet el Xavier Serra. En el que hem votat no hi havia cap esmena, hi 
havia unes reflexions, però no hi havia cap esmena que hagi modificat la proposta inicial. La 
proposta inicial és igual a la proposta final que s’ha votat. Per què? Perquè el que estàvem 
votant eren partides pressupostàries. Sí que és veritat que jo he dit que hi havia alguns 
compromisos que no afectaven —crec que he dit— el que s’estava votant, alguns fets que no 
afectaven, sobretot actuacions de l’Àrea de Manteniment i del capítol II, no sé si ho he dit, del 
capítol II, que afectaven alguns indrets del poble, més actuacions, l’impacte de la neteja, com 
diria jo, de la regularització de la senyalització horitzontal de la neteja de..., però bé, 
comparteixo doncs algunes coses. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
No podem transformar l’espai de tot el Ple de control dels òrgans de govern en un debat, 
perquè llavors no sabem on som, i jo també voldria intervenir respecte al que vostè ha dit, 
però crec que no és el moment i, per tant, per coherència, m’estimaria més callar, però en tot 
cas, si no, reformarem les regles del joc, perquè aquestes regles del joc no són les que tenim 
acordades entre tots. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Nosaltres intentàvem respondre anticipadament i després ja respondrem amb forma, i jo 
entenc que per intentar respondre el que puguem passi que algú digui... No, és que vostè no 
m’entén. Jo el que volia dir és el risc que correm intentant respondre en aquests moments. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Personalment, jo crec que és una forma també que hi hagi una mica 
de debat i que es posin damunt la taula respostes a qüestions plantejades que, si no, a 
vegades, potser en el temps queda una mica diluït. Jo per això voldria agrair les respostes 
que he rebut del senyor Eduard Garcia Gebani i després l’ampliació d’informació que han 
donat tant el senyor alcalde com el senyor Matas. 
 
Segurament no em dec haver explicat bé, senyor Matas, perquè quan he parlat d’ocupacions i 
de sancions i de denúncies no em referia a l’ocupació de taules i cadires, sinó als cotxes que 
hi ha a la platja, i la Policia actua d’acord amb el criteri de la Llei de costes, perquè no és via 
pública, i, per tant, si s’han de posar denúncies, les tramet al seu departament perquè actuï. 
Hauria de ser així, perquè no és via pública allò i jo em refereixo, i li ho he preguntat 
expressament, a les ocupacions irregulars dels espais delimitats per la franja 
maritimoterrestre, i ho dic perquè porto fotografies de l’aparcament que hi ha al costat del 
Club Nàutic, que, com vostè deu saber, a més a més d’estar afectat pel litoral, està reservat 
expressament per a persones amb disminució i habitualment hi ha els cotxes dels socis del 
Club Nàutic que l’ocupen, com en aquest fotografia [exhibeix una fotografia]. Aquí només n’hi 
havia dos, però hi ha dies en què n’hi ha cinquanta. Ho dic per aquest esforç de compliment 
de la normativa que vostè ha dit en referència a la taules i jo li agrairia que el traslladés a 
aquells espais on, per exemple, els minusvàlids i les ambulàncies no podran un dia baixar 
perquè els socis del Club Nàutic estan fent una ocupació de l’espai que no és correcta. 
Gràcies. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Senyor Suñé, només és que no ho havia entès. Pensava que anava només directe en aquest 
tema.  
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Referent al marc pressupostari, jo no li demanava una projecció dels 
pressupostos d’ingressos i despeses més enllà del 2017 i li ho estava criticant. Jo li estava 
demanat únicament amb quin criteri s’han confeccionat els ingressos de l’any 2015. És una 
pregunta molt concreta que em sembla que no m’ha respost. 
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Respecte a la resta de la intervenció que ha fet referent al pressupost, el regidor de Finances 
ha vingut a dir que la culpa que no tinguem pressupost és del PSC, perquè no han estat 
capaços de presentar una alternativa. Jo no sabia que la iniciativa pressupostària havia de 
sortir de l’oposició, però si això és el que es desprèn de la intervenció del regidor o del mateix 
alcalde, pot ser que els membres de l’oposició ens posem a treballar i, si és així, el que els 
demanaria és que es comprometessin a votar-hi a favor. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Només una cosa. Vull reiterar el que he dit abans i és que jo ja estic d’acord que es produeixi 
aquest debat, però, en tot cas, no és la forma com tenim ordenat el desenvolupament del Ple. 
I, en referència al pressupost, com deia abans l’Artur, qui té la responsabilitat de presentar un 
pressupost és el Govern i, en tot cas, l’oposició és responsable tant del vot a favor com del vot 
en contra com de l’abstenció, però no traslladi a l’oposició una tasca que depèn exclusivament 
del Govern. Gràcies.  
 
13) Moció presentada pel Grup Municipal Socialista PSC-PM sobre pobresa 

energètica 
 
La senyora Marta Neira Reina fa un resum moció, la qual, literalment, diu el següent: 
 
La moció del Grup Municipal del PSC-PM amb les esmenes incorporades dels grups 
municipals d’ICV-EUiA, CiU i ERC-AM queda de la manera següent: 
 
“El Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC)1, aprovat per 
l’Assemblea General de Nacions Unides en 1966, en vigor des de 1977 –del qual Espanya en 
forma part- en l’article 11.1 reconeix el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per un 
mateix i per la seva família, incloent l’alimentació, el vestit i l’habitatge adequat, així com una 
millora contínua de les condicions d’existència. D’aquest precepte es desprèn el dret de tota 
persona i la seva família, a gaudir del dret a un habitatge digna (Observació General núm. 42) 
i el dret a l’aigua i el sanejament (observació General núm. 15 i reconegut expressament per 
l’Assemblea de Nacions Unides en 20103), com el dret de totes les persones a disposar 
d’aigua suficient, salubre, acceptable, accessible i assequible per a l’ús personal i domèstic. 
 
Per altra banda, la Constitució estableix dins els articles cabdals que (Article 9 punt 2): 
“Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de 
l'individu i dels grups en els quals s'integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que 
n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida 
política, econòmica, cultural i social”. Pel que fa a l’àmbit de Catalunya, l’ Estatut d’ Autonomia 
de Catalunya, en el seu article 24.3., estableix que “les persones o famílies que es troben en 
situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri 
els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen”. I 
atribueix a la Generalitat (art.166) la competència exclusiva en matèria de serveis socials 
incloent l’atribució de “les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat 
assistencial o complementàries d'altres sistemes de previsió pública”. 
 
El Decret Llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, del Codi de Consum de Catalunya no resol el problema de les famílies i persones que 
pateixen pobresa energètica, principalment per 3 motius: el requisit que el total d'ingressos de 
la unitat familiar o convivencial no sobrepassi l'IRSC, incrementat en un 30% per cada 
membre, té efectes molt limitats, deixant a fora moltes famílies que també ho necessiten.  
 
El protagonisme que dóna als serveis socials locals únicament és de certificador de 
compliment dels requisits establerts al Decret Llei, en cap cas dóna oportunitat que aquests 
informin negativament del tall de subministrament essencial per altres motius socials. I per 
últim, no representa cap nou ajut econòmic per als col·lectius en situació de vulnerabilitat, 
simplement ajorna el deute acumulat amb les subministradores fins al mes d'abril, posant de 
manifest la incoherència de la mesura, doncs, és evident que si una família no pot pagar 
l'electricitat al novembre tampoc podrà pagar el deute acumulat al mes d'abril. Dilatar el 
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pagament no suposa reduir el pes sobre les famílies, l'únic que fa és traslladar la despesa 
agreujant la situació. Per altra banda, tampoc no contempla cap mesura estructural d'estalvi i 
eficiència.  
 
Per tant la nova legislació aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya per lluitar 
contra la pobresa energètica, no representa substancialment res de nou, únicament un titular 
de premsa. Té voluntat d'enganyar i confondre a la ciutadania sensibilitzada amb la crisi i les 
seves conseqüències. A més mostra una gran insensibilitat social i poc sentit de la realitat 
d'aquestes persones i famílies que no disposen de recursos suficients.  
 
Organitzacions com la Xarxa per la sobirania energètica o la Coordinadora d'Assemblees de 
treballadors en atur de Catalunya també denuncien la decepció i burla que suposa aquest nou 
Decret i recorden que cal establir mesures urgents per fer front a aquest drama que afecta un 
1 5% de les llars a Catalunya, que no tenen una temperatura suficientment càlida a l' hivern 
(ECV 2012) o al 12.4% de les famílies que tenen retards en el pagament de les despeses 
relacionades amb la llar principal, com per exemple els rebuts de subministraments (ECV 
2012).  
 
El proper "Pacte de lluita contra la pobresa" recull el concepte i actuacions enfront la pobresa 
energètica però només hi destina 4.500€ per formar al personal de l'Administració i 0 € per a 
les persones afectades. Els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 tampoc 
no preveuen cap partida econòmica. Entretant veiem com altres CCAA com Andalusia ja han 
aprovat la creació d'un grup de treball per la implementació de la Llei d'Inclusió i renda bàsica, 
que entre d'altres mesures assegura un subministrament d'electricitat i d'aigua mínim per a 
totes les llars perceptores de la renda mínima, amb l'objectiu de garantir 100 litres d'aigua 
diaris a cada persona que percep l'ingrés mínim de solidaritat i 1.400 kWh com a part del 
consum bàsic que seria de 2.518 KWh per any (actualment el consum mitjà és de 4.432 Kw 
per any i habitant). És la primera vegada que s'adopten mesures per garantir el mínim vital 
dels subministraments als ciutadans, exercint competències autonòmiques exclusives.  
 
Es centren en el subministrament d'aigua perquè són competents en exclusiva com CC.AA i 
en l'energia elèctrica perquè tenen capacitat d'intervenció. La Moció 56/X, del Parlament de 
Catalunya, sobre Pobresa Energètica, aprovada per tots els grups parlamentaris es 
comprometia, entre d'altres actuacions, a instar al Govern a: crear una taula sobre pobresa 
energètica, que entre d'altres actuacions, determinés un sistema públic de tarifes socials 
reduïdes, garantís el subministrament d'un mínim vital d'aigua potable, de sanejament i 
d'energia als domicilis de les famílies que no en puguin pagar les factures.  
 
La recent reforma del sector elèctric aprovada pel Partit Popular amb e| suport de CIU no fa 
més que empitjorar aquesta situació donat que comportarà: un increment indiscriminat de les 
tarifes, impedirà alternatives com l'autoconsum, perjudicarà a les energies renovables i 
promourà un model dependent del petroli i de l'energia nuclear.  
 
Cal recordar que avui 2.200.000 catalans i catalanes estan per sota el llindar de la pobresa i 
d’exclusió social i, d’aquests, 300.000 són nens i nenes; que més de 225.000 famílies tenen 
tots els seus membres a l’atur i 95.000 d’elles no tenen cap ingrés; que 7  milions de persones 
de l’estat espanyol pateixen pobresa energètica i que aquesta està provocant la mort 
prematura a l’hivern d’entre 2.300 i 9.000 persones l’any, enfront, per exemple, de les 1.130 
morts per accidents de tràfic en carretera l’any 2013 
 
L'energia és un bé comú essencial i com a tal hem de garantir el seu accés i gestionar-lo 
d'acord a les obligacions de servei públic. Per això cal una reforma en profunditat del sistema 
de subhastes i una retribució de l'energia en funció dels costos reals, amb transparència i 
competència efectiva, però també cal un mínim de sensibilitat per entendre que la pobresa 
energètica no pot esperar a solucions estructurals i que Catalunya ha de liderar aquesta lluita.  
 
És per tot això que es proposa que l’Ajuntament Ple prengui els següents acords: 
 
1) Instar el Govern de la Generalitat a presentar una nova legislació que garanteixi el mínim 
necessari impedint la suspensió del tall de subministrament d'electricitat, aigua i gas durant tot 
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l'any per a persones i famílies en condicions de vulnerabilitat que es determinin pels serveis 
socials, condonant el deute per impagament d'aquests serveis.  
 
Aquesta legislació haurà de tenir en compte els següents apartats: 
 
a) S’aplicarà el Principi de Precaució6 en els protocols de talls donada la rellevància per la 
salut de les persones. Per tant, no es podrà realitzar cap tall sense la demostració que la llar 
en qüestió té prou capacitat econòmica per fer front als rebuts 
b) S’haurà de garantir el dret de tota persona a uns mínims de subministraments bàsics 
c) S’haurà de condonar el deute d’aquelles llars que ja avui no poden pagar els rebuts 
 
2) Instar el Govern de la Generalitat a derogar el Decret Llei 6/2013, del 23 de desembre, pel 
qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.  
 
3) En tant les companyies distribuïdores no facin efectiva la bonificació del dret i la 
condonació del deute, la Generalitat de Catalunya destinarà anualment una partida 
pressupostària amb aquesta finalitat, quedant com a deute pendent de traspassar a la 
distribuïdora.  
 
4) Instar el Govern de la Generalitat a donar compliment a la Moció 56/X, del Parlament de 
Catalunya, sobre Pobresa Energètica i, de manera immediata, crear i convocar la taula sobre 
pobresa energètica.  
 
5) Instar el Govern de la Generalitat a aprovar un pla d'estalvi energètic per a la rehabilitació 
d'habitatges on resideixen famílies en situació de vulnerabilitat.  
 
6) Instar el Govern de la Generalitat a aprovar programes de suport als ajuntaments que 
vulguin intervenir en el mercat de la generació i distribució d'energia. 
 
7) 7.1) Elaborar, per part dels Serveis Socials municipals, un informe amb les dades que 
disposi l’ajuntament de les situacions de pobresa energètica que es produeixin al Masnou. 
Aquest informe s’adjuntarà a l’informe anual dels serveis socials, que es publicarà a la pàgina 
web de l’ajuntament. 
 
7.2) Demanar, a les empreses responsables dels subministraments dels tres serveis 
esmentats, un informe en el qual es recullin els talls produïts a les llars del Masnou des de 
l’any 2007. Aquest informe es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament, en un lloc d’accés 
públic i destacat, en el termini màxim de sis mesos. 
 
7.3) Realitzar, per part dels serveis municipals, una previsió de les situacions de pobresa 
energètica que es puguin produir per tal de prendre les mesures necessàries per fer front a 
aquestes situacions. 
 
7.4) Incloure al pressupost municipal una partida per fer front a les necessitats derivades 
d’aquesta problemàtica, assumint l’Ajuntament les despeses necessàries per garantir el 
manteniment del tres serveis, fins que una nova legislació impedeixi el tall dels 
subministraments bàsics a les llars.  
 
8) Traslladar els acords anteriors al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats promotores d’una nova legislació 
sobre pobresa energètica, als membres de la Comissió municipal de Benestar Social i a les 
entitats, associacions i col·lectius del nostre municipi.”  
 
Res més. Moltes gràcies. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
S’hi ha fet una esmena. Sí, sí, jo li passo la moció tal com ha quedat. 
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El Sr. F. Xavier Serra 
 
En tot cas, per aclarir que això es deu al fet que el nostre Grup ha presentat esmenes a la 
moció prevista i per explicar també que ho vam fer perquè teníem previst presentar una moció 
sobre la mateixa temàtica i vam valorar que, en comptes que el Ple discutís dues mocions 
amb algunes diferències però sobre el mateix tema, cosa que no portava enlloc, valia més fer 
esmenes a la moció ja presentada pel Partit Socialista i arribar a un acord. Per això hi ha 
hagut aquesta lectura ja d’una moció presentada originàriament del Partit Socialista, però amb 
una incorporació de les esmenes que va presentar el nostre Grup i ha hagut una mica de 
batibull a l’hora d’aclarir algun punt perquè la senyora secretària ho tingués clar i perquè, 
escolti, ho dic també en el sentit de la intervenció que he fet abans, perquè no hi hagi 
problemes a l’hora de saber què és el que votem. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
En la mateixa línia, vull aclarir també que s’han incorporat les esmenes d’Esquerra 
Republicana de Catalunya Acord pel Masnou i CiU amb la darrera transaccional d’aquest 
escrit a mà, eh? Per això dic que, quan ho tinguem tot, suposo que ja la podrem passar a la 
senyora secretària. 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 1 vot d’abstenció (PP). S’aprova per majoria 
absoluta. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
No, breument. Evidentment, un cop recollides, hauríem votat favorablement la moció, tal com 
estava presentada inicialment, però, evidentment, un cop recollides les nostres esmenes, com 
ha explicat anteriorment el nostre Grup, no podia fer cap altra cosa que votar-hi a favor, a més 
amb molt de gust. Una moció que també tracta d’un tema com és la pobresa energètica, que 
afecta cada cop més i més llars catalanes i, evidentment, també masnovines i que va pel camí 
de convertir-se en una veritable xacra social. Lamentablement, aquesta crisi i les polítiques 
d’austeritat practicades —per cert, al contrari que als Estats Units, que n’han sortit més 
ràpidament, millor i amb més serveis públics i socials dels que tenien abans— és una cosa 
curiosa de la història: el país més liberal i amb menys intervenció és el que surt amb més 
serveis socials i més serveis públics de la crisi actual, i aquesta actuació està portant a veure 
situacions inimaginables tan sols fa tres o quatre anys. No es tracta de viure per sobre de cap 
possibilitat, es tracta de condemnar famílies senceres a viure per sota dels mínims vitals i de 
la dignitat, i aquests són els motius bàsicament que ens han portat a voler presentar una 
moció i finalment s’ha fet en forma d’esmenes a la moció presentada pel Grup Socialista. 
Volíem agrair l’esportivitat d’aquesta negociació i acceptar les esmenes, i suposo que també 
ho farà la ponent del Partit Socialista, però també volem fer un agraïment a tots els grups 
municipals que hi han donat suport. 
  
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies, senyor alcalde. També molt breument, per dir que no podíem votar de cap manera 
en contra, ja que estem totalment a favor d’ajudar en tot el que es pugui les nostres famílies i 
tots els masnovins. Des de Serveis Socials ja s’estan fent polítiques en aquesta línia i les 
nostres esmenes únicament van anar dirigides a puntualitzar bàsicament temes d’elaborar 
informes, amb el benentès que creiem que si féssim massa informes, podríem col·lapsar els 
Serveis Socials, que creiem que han d’esmerçar esforços a treballar amb les famílies més que 
no pas potser a fer molts informes, però només eren apreciacions sobre aquest tema. En la 
resta, estàvem totalment d’acord que hem de treballar tots en conjunt perquè la pobresa 
energètica i altres temes afecten molt els nostres conciutadans i, per tant, només podem fer 
que ser al seu costat. Gràcies. 
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La Sra. Marta Neira 
 
Jo simplement vull agrair a tots els grups el vot favorable a la nostra moció. Evidentment, vull 
agrair al Grup d’Iniciativa les esmenes presentades, que jo penso que han millorat la nostra 
moció inicial i, per tant, això sempre és d’agrair. També als altres grups que, bé, l’embolic ha 
estat en l’esmena setena, que és l’única en què no hi havia acord, sí entre Iniciativa i PSC, 
però no entre l’Equip de Govern, i llavors els grups del Govern, però bé, al final s’ha arribat a 
una entesa i jo crec que el resultat és molt positiu. Evidentment, per nosaltres és un tema 
importantíssim, és un tema que ens angoixa, perquè jo penso que avui, la prioritat de tot 
govern, sigui municipal, sigui autonòmic o sigui estatal ha de ser combatre la situació de 
pobresa que s’està produint al nostre país, poca broma, vull dir a Catalunya, on un 25% de la 
població està ja en una situació de risc real de pobresa. Per tant, jo penso que és important la 
moció que avui hem aprovat i que tothom es posi a treballar en la mateixa direcció.  
 
Nosaltres, vull recordar-ho a la regidora Condeminas, ja ens vam preocupar d’aquest tema. 
Vam fer una pregunta el mes de setembre del 2013 sobre si ja es tenia en compte aquest fet, 
si hi havia hagut talls en aquell moment. Es va dir que durant el 2013 no s’havia produït cap 
tall de subministrament d’electricitat que se sabés, no? El que jo sí que demanaria per part de 
la regidora és una actitud molt proactiva en aquest sentit, és a dir, la gent ha de saber que 
l’Ajuntament està en disposició de voler ajudar les persones en aquestes situacions, que no 
puguin pagar el seu rebut d’electricitat o el seu rebut d’aigua i, per tant, d’això d’alguna 
manera se n’ha de fer alguna acció proactiva, és a dir, que fer-ho arribar a la gent. És possible 
que si no fem aquest esforç de difusió hi hagi gent que potser es troba amb aquest problema i 
que no és un usuari habitual de Serveis Socials, perquè tinguem en compte que ara hi ha 
moltes persones que es troben en una situació d’emergència social que no són usuàries de 
Serveis Socials, que no tenen el costum d’anar a buscar aquest ajut. És més, que els fa cosa 
buscar ajudes d’unes altres maneres o simplement es queden sense llum. Tinguem en 
compte això: buscar la manera de tenir, hi insisteixo, una actitud proactiva en aquest sentit. 
Moltes gràcies. 
 
14) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per rebutjar les interlocutòries 

del TSJC en contra de la immersió lingüística a les  escoles 
 
El senyor Màxim Fàbregas Añaños llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empar 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. 
 
“Davant la nova ofensiva del Tribunal Suprem contra la immersió  lingüística a les nostres 
escoles, ICV-EUiA expressem una vegada més el nostre suport i  compromís amb l’actual 
sistema d’immersió lingüística dels centres educatius  catalans, un model d’èxit educatiu i 
garant de la cohesió social al nostre país, i també el nostre compromís vers el manteniment, 
millora i  extensió del sistema d’immersió lingüística, d’acord amb els preceptes de la Llei  
d’Educació de Catalunya.  
 
El català és la llengua pròpia i oficial de Catalunya, i per  tant, també ho són les diferents 
varietats dialectals del català conegudes com a  valencià, mallorquí i altres parlars balears, i el 
català parlat a la Franja, malgrat  recentment li hagin canviat el nom pel de «llengua 
aragonesa pròpia de l'àrea  oriental». Per això cal defensar la unitat de la llengua catalana a 
tots els territoris que la tenen com a llengua pròpia.  
 
L’escola, com espai de convivència, té una funció socialitzadora indeclinable i, perquè 
aquesta pugui ser acomplerta adequadament, cal evitar la segregació entre els infants per raó 
de la llengua d’ensenyament, tal i com contempla la proposta del Govern de l’Estat de pagar 
centres privats per als pares que vulguin l’educació en castellà per als seus fills/es. 
 
El model lingüístic que fins ara s’ha aplicat a les escoles catalanes, on la immersió lingüística 
ha estat un instrument de cohesió social, s’ha mostrat com un model d’èxit ja que ha 
aconseguit el seu principal objectiu: que ningú pugui ser discriminat socialment per raó de la 
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llengua, garantint a tot l’alumnat el coneixement del català i de l’espanyol amb independència 
de quina sigui la seva llengua materna i evitant la segregació dels alumnes. 
 
L’Ajuntament del Masnou ha mostrat reiteradament el seu rebuig a qualsevol mesura que posi 
traves a la ciutadania  dels diferents territoris dels països de parla catalana a poder relacionar-
se amb normalitat en la seva llengua pròpia. També ha fet sempre costat a les entitats i grups 
del nostre poble interessats en organitzar esdeveniments reivindicatius, com ara el 
Correllengua, a favor de la  plena normalització en l’ús social de la llengua i de la seva unitat 
arreu dels  territoris de parla catalana, i alhora, facilitar la seva realització en allò que  
depengui de l’Ajuntament. 
 
És per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que 
l’Ajuntament Ple adopti els següents acords: 
 
Primer . Rebutjar el contingut de les cinc interlocutòries emeses el passat 31 de gener per la 
secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que obliguen el Departament d'Ensenyament i les direccions de cinc centres 
educatius, a  fixar un 25% de l'horari lectiu en castellà.  
 
Segon . Instar el Govern municipal a que, si al Masnou es donés un cas semblant, ofereixi tot 
el suport necessari als centres escolars del nostre municipi que poguessin ser afectats per 
interlocutòries semblants a les esmentades, per tal de que puguin aplicar el model lingüístic 
establert a l'ensenyament català.  
 
Tercer . Donar suport i fer una crida a la participació a la cercavila multitudinària per l’escola 
catalana a Barcelona, convocada per Somescola.cat per al proper 14 de juny, per ratificar la 
unitat cívica al voltant de l’escola catalana i mostrar el rebuig social a la judicialització i 
politització dels usos lingüístics a les aules, tant a la LOMCE com a la recent sentència del 
TSJC. 
 
Quart . Traslladar  aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de 
l’Estat espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Plataforma 
Somescola.cat i a les associacions, entitats i col·lectius del nostre municipi.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita) i 2 vots en contra (PP i GIM). S’aprova per majoria 
absoluta. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
El nostre vot a favor és evident. A nosaltres ens sembla preocupant la persecució, jo la 
qualificaria de persecució, que té el català en aquest moment i el nostre model lingüístic a les 
escoles.  
 
Nosaltres ja vam presentar una moció en defensa del català i del model d’immersió lingüística 
a l’escola al desembre del 2012. Penso que és molt oportuna aquesta moció que ha presentat 
Iniciativa perquè hi ha un nou motiu per reivindicar el nostre model educatiu, que, per cert, és 
un model consolidat, resultat dels esforços de tota la societat, especialment de la comunitat 
educativa, amb la implicació de pares, mares, professorat i societat en general.  
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular ha donat força i 
solidesa a aquest model, que és pedagògicament impecable, jurídicament viable i socialment 
acceptat, i, per tant, és inacceptable qualsevol mesura jurídica o política que atempti contra el 
nostre model escolar. Moltes gràcies. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí. Breument. M’afegeixo a tot el que ha dit la senyora Marta Neira i bé, defenso el model 
d’immersió lingüística, és evident, no cal dir-ho, que ja té tot el reconeixement, i només vull dir 
que aquest és únicament un nou atac a les llibertats fonamentals que tenim actualment.  
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No sabem quin serà el proper. Només podem dir que hem de treballar tots en conjunt per 
defensar aquests drets fonamentals, com són la llengua i l’educació dels nostres infants, que 
són el futur de la nostra societat. Per tant, el nostre vot no podia ser altre, novament, com en 
reiterades mocions i les que puguin anar sorgint de rebuig contra aquestes interlocutòries i de 
defensa al model lingüístic. Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, em primer lloc, vull agrair als regidors i regidores que han donat suport a la nostra moció el 
seu vot favorable. La moció es justifica per ella mateixa. Per tant, no cal estendre’s més en 
l’explicació de les raons que han fet que el nostre Grup la presentés. Només per recordar que 
és interessant fer memòria històrica i que el procés de normalització lingüística iniciat a 
Catalunya l’any 1983, en el qual va tenir un protagonisme molt important el Partit Socialista 
Unificat de Catalunya, PSUC, va comptar des del seu inici amb un amplíssim suport de la 
societat catalana, suport que 31 anys després es manté en l’actualitat amb lleugeres 
excepcions, i cal recordar també que, com a conseqüència del recurs que contra aquestes 
interlocutòries va presentar el Govern de la Generalitat el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya ha decidit suspendre la interlocutòria sobre el català en espera d’estudiar el recurs i 
fer una resolució definitiva, que estem confiats que acabarà retirant aquestes interlocutòries i 
les deixarà en un no-res. Confiem que això sigui així. Gràcies. 
 
15) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per rebutjar l’aprovació del Pla 

de conca de l’Ebre pel Govern de l’Estat 
 
El Sr. F. Xavier Serra Vigil llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empar 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 passat 28 de febrer de 2014, el Govern espanyol va aprovar el nou Pla de Conca de l’Ebre 
que, amb la possibilitat de transvasar aigua i sense preveure un mínim cabal ecològic per al 
riu, atempta contra el futur del riu Ebre, del Delta i de les Terres de l’Ebre.  
 
Dos mesos abans, el 9 de desembre de 2013, el Govern central havia publicat la Llei 
d’Avaluació ambiental (Llei 21/2013) que, en les seves disposicions  finals quarta i cinquena, 
legalitza la cessió de drets d’aigua i l’ús de infraestructures de interconnexió  entre usuaris 
privatius, sense necessitat de passar per un Pla Hidrològic Nacional. Aquesta cessió de drets 
d’aigua e infraestructures implica la legalització dels bancs d’aigües entre conques o, el que 
és el mateix, legalitza tot tipus de transvasament, entre ells el de l’Ebre.  
 
Aquesta actuació del Govern central, amb l’aprovació del PHCE, és una invasió competencial, 
perquè vulnera la disposició addicional desena de la Llei de l’Estat 11/2005, del 22 de juny i 
modifica la Llei 10/2001, del 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional i,  per aquesta raó, s’ha 
presentat un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Suprem. 
 
El PHCE també es denunciarà davant la Unió Europea, pels incompliments de la Directiva 
marc de l’aigua i altres directives ambientals, a fi que el PHCE s’ajusti als requeriments de la 
legislació comunitària i, especialment, que estableixi un règim de cabals ecològics que 
garanteixi la conservació del Segre, de l’Ebre i del delta de l’Ebre en un bon estat ecològic, 
d’acord amb els criteris tècnics establerts en la proposta de cabals aprovada pel la Comissió 
de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre i el Parlament de Catalunya. 
 
Cal continuar desenvolupant estudis tècnics i científics, des dels diversos organismes de 
l’Administració catalana (ACA, IRTA i universitats), per reforçar els arguments de defensa del 
règim de cabals ambientals proposats per Catalunya i per justificar l’oposició al PHCE 
proposat per l’Estat. 
 
Cal, també, subscriure l’instrument de col·laboració amb l’Administració general de l’Estat 
perquè es puguin executar i coordinar les actuacions pendents -–que ambdues 
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administracions han de dur a terme en l’àmbit de les competències respectives– del Pla 
integral de protecció del delta de l’Ebre (PIPDE) i, especialment, les que evitin la regressió i 
subsidència del delta de l’Ebre i garanteixin el bon estat ambiental de les aigües, de la xarxa 
d’indicadors i dels filtres verds, entre altres. 
 
És per totes aquestes raons que el grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou 
proposa que l’Ajuntament Ple prengui els següents acords: 
 
Primer . Mostrar el seu absolut rebuig al Pla de Conca de l’Ebre, aprovat pel Govern central el 
passat 28 de febrer de 2014. 
 
Segon . Manifestar la seva voluntat, a partir del consens, diàleg i pluralitat,  de crear un front 
català de rebuig al nou Pla de Conca de l’Ebre per part de totes les institucions de Catalunya. 
 
Tercer . Rebutjar els bancs d’aigües entre els usuaris de la Conca de l’Ebre i la resta de 
demarcacions hidrogràfiques de l’estat espanyol, ja que impliquen el transvasament de l’Ebre 
 
Quart . Rebutjar l’ús del canal Xerta - Sénia com a infraestructura de transport en un possible 
banc d’aigua entre la Conca de l’Ebre i la del Xúquer i/o Segura.  
 
Cinquè . Instar el Parlament de Catalunya a pronunciar-se en relació a les disposicions  finals 
quarta i cinquena de la Llei d’Avaluació ambiental (Llei 21/2013). 
 
Sisè . Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, com a impulsor i executor del canal 
Xerta - Sénia, a que prengui les mesures legals oportunes perquè aquest canal no sigui 
utilitzat com a infraestructura de transport fora de la Conca de l’Ebre.  
 
Setè. Traslladar  aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de 
l’Estat espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre i a les associacions, entitats i col·lectius del nostre municipi.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM i ICV-EUiA), 1 vot en contra (PP) i 2 vots d’abstenció (GIM i la regidora no adscrita). 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Només vull aclarir que hem votat a favor de la moció presentada perquè el Pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre aprovat pel Govern espanyol és un pla que neix mort, ja que només estarà 
vigent un any i s’haurà de renovar l’any 2015. 
 
El nou Pla hidrològic de la conca de l’Ebre s’ha elaborat i aprovat sense diàleg i d’acord amb 
criteris exclusivament polítics en comptes de fer-ho, principalment, d’acord amb criteris també 
científics. 
 
Hauria estat positiu que aquest Pla hagués plantejat o tingués una visió de conjunt, ja que hi 
ha fórmules per fer viable i compatible tant el vessant mediambiental com l’agrícola de la 
gestió de l’Ebre, així com els usos industrials i de consum humà. 
 
El Pla hidrològic de referència fixa un règim hídric completament insuficient per poder garantir 
la preservació dels ecosistemes del Delta de l’Ebre, l’agricultura i la pesca.  
 
El Pla aprovat hauria de ser capaç de garantir una economia agrícola, potent i avançada, i 
una reserva estratègica d’aliments essencials, fer-ho compatible amb la preservació dels 
ecosistemes del Delta de l’Ebre i d’altres trams dels rius de la mateixa conca.  
 
Per tots aquests motius, en l’exposició que hem fet presentem unes reclamacions que no 
haurien de ser tampoc gaire difícils de complir en un pla de nova tramitació, i per això hem 
votat a favor de la moció presentada. 
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El Sr. F. Xavier Serra 
 
En primer lloc, vull agrair tots els vots afirmatius que han permès que aquesta moció fos 
aprovada i el primer que es posa en dubte és la viabilitat i la utilitat d’aquest tipus de mocions 
que expressen el sentiment majoritari d’aquesta corporació davant de temes de caràcter 
general. El mateix podríem dir, però, d’aquelles iniciatives i mocions que es plantegen el dret 
a decidir o donen suport a la independència del nostre país, però les unes i les altres, les 
mocions de caràcter general o més genèriques i les que fan referència a temàtiques concretes 
de debat o discussió de parlaments o governs. No fan més que donar viabilitat i visibilitat a un 
dels elements fonamentals de l’autonomia municipal i de la democràcia política, la 
representació del territori, i això no es pot oblidar. Quan el Ple de l’Ajuntament aprova una 
moció i es manifesta sobre una determinada cosa, el que està fent és representar políticament 
el seu territori.  
 
Parlant de l’Ebre, sembla que hi ha qui no vol deixar en pau tot el riu, qui pretén desviar la via 
de l’Ebre de qualsevol manera per a altres conques i finalitats. Ja l’any 2001, cal recordar-ho, 
s’intentà l’aprovació de l’anomena’t Pla hidrològic nacional, no el vigent actualment, sinó la 
primera aprovació, que va ser el 2001, que pretenia, segons els seus autors, distribuir millor 
l’aire disponible i fer que els territoris del País Valencià i Múrcia, bàsicament, tinguessin més 
hectàrees agrícoles de regadiu. Llavors, les principals universitats especialistes van posar el 
crit al cel demostrant, primer, que el cabdal de l’Ebre no en permet el transvasament ni la 
seva disminució si no volem posar en perill els dos ecosistemes i també l’ús del Delta de 
l’Ebre com a zona agrícola. Segon, que els plans agrícoles no justificaven el volum de 
transvasament que es debatia, sinó que una importantíssima part del cabdal anava destinada 
a noves urbanitzacions i camps de golf que tenien previst es farien en aquests dos territoris 
que he citat i, tercer, que Catalunya i la Conca de l’Ebre són territoris de règim mediterrani i, 
per tant, aquest riu té un règim de pluges i de cabdals que correspon a aquest tipus de 
climatologia i que tothom sap que no permeten gaires alegries pel que fa al volum d’aigua.  
 
Avui ens trobem un nou intent de fer el mateix sota un altre nom i un altre subterfugi: ja no és 
un pla hidrològic nacional el que aprova l’avenç, sinó que s’ha buscat una altra via, el Pla de 
conca, que ha aprovat la comunitat regants de la Conca d’Hidrogràfica de l’Ebre, el qual, a 
través d’aquest sistema de compensació de conques, fa possible aquest transvasament 
sense que es digui el nom d’entrada ni s’aplaudeixi ni es discuteixi un pla hidrològic. Però ni 
l’Ebre ni Catalunya no s’han mogut de lloc, continuen al Mediterrani, continuen en un règim de 
pluges irregular, i tots els estudis de la major part dels estudiosos —si no estic errat tots 
excepte els del Ministeri— continuen sent contraris a aquesta nova forma encoberta del 
transvasament d’inspecció d’aigües. No podem deixar que el Delta es mori, no podem deixar 
que les terres de l’Ebre paguin en pèrdues i danys irrecuperables les alegries d’uns altres. Per 
això, era necessària la presentació d’aquesta moció, per això agraïm que aquest Ajuntament 
representi políticament el seu territori i afegeixi la seva veu a la de molts altres ajuntaments 
catalans, especialment els de les terres de l’Ebre, que han estat els primers que han adoptat 
actuacions en aquest sentit i que ja s’han pronunciat contra aquest nou atac al futur del riu, 
com diuen a les terres de l’Ebre. 
 
El senyor alcalde diu que vol llegir una declaració institucional i pregunta a la senyora 
secretària si el Reglament orgànic municipal ho preveu. La senyora secretària diu que no. El 
senyor alcalde diu que, si no hi ha cap inconvenient per part dels regidors, procedirà a llegir-
la. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Informo que el 19 d’abril passat es van complir trenta-cinc anys de la constitució dels 
ajuntaments, no dels primers ajuntaments, però sí dels ajuntaments democràtics, fruit dels 
resultats de les eleccions de l’any 1979. Ahir vam explicar a la Junta de Portaveus que, com 
molts ajuntaments, no n’hem fet cap ostentació, no hem fet cap celebració d’aquest 
esdeveniment, perquè també creiem que el moment tampoc no ho aconsellava, però sí que 
creiem que tenim l’obligació de deixar-ne palès en l’acta un recordatori, una commemoració 
d’alguna manera, i, per tant, els agraeixo que em deixin llegir aquesta declaració, que diu així. 
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És una declaració que està redactada per la Federació de Municipis de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis. 
 
“35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS AL SERVEI DE LA CIUTADANIA 
 
“El 3 d’abril d’enguany es compleixen trenta-cinc anys de les primeres eleccions municipals 
democràtiques i el 19 d’abril, trenta-cinc anys de la constitució dels ajuntaments democràtics. 
 
Després de quaranta anys de dictadura, eren elegits, el 1979, per sufragi universal, les 
primeres alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors de l’etapa democràtica. La societat 
catalana va celebrar aquelles eleccions amb il·lusió, esperança i amb la certesa que la llibertat 
era un valor que havíem de defensar després del llarg camí cap a la democràcia per fer una 
societat més justa. 
 
No podem oblidar que política ve de polis (que era la ciutat en la Grècia clàssica on es va 
inventar la democràcia) i ciutadania de la civitas romana, on existien els edificis públics 
representatius que administraven els drets i deures dels ciutadans. Al llarg d’aquests anys, els 
ajuntaments, hereus d’aquesta tradició clàssica, han estat una escola de ciutadania per 
garantir l’exercici de drets civils i polítics. 
 
La contribució dels ajuntaments per transformar les nostres ciutats i els nostres pobles, sense 
cap mena de dubte, ha estat extraordinària. La feina de totes aquelles persones i de les que 
han vingut després ha jugat un paper importantíssim en la modernització i la transformació del 
nostre país. A la seva dedicació, altruista i vocacional, els devem la millora de la nostra 
qualitat de vida actual. 
 
Aquell any 1979, les ciutats i pobles del nostre país patien moltes mancances, dèficits socials, 
urbanístics, d’infraestructures i de serveis. Els nous electes escollits van haver de començar 
pràcticament des de zero, això sí, amb molta empenta i il·lusió. Per això, avui, trenta-cinc anys 
després, cal que homenatgem aquelles dones i home, i especialment aquells que ja no són 
entre nosaltres, que es van posar al servei dels ciutadans i que al llarg d’aquests anys han 
continuat la seva tasca, amb l’objectiu de construir projectes col·lectius des dels valors i des 
de la voluntat de transformació social, amb la complicitat del ric teixit associatiu existent en 
moltes ciutats i pobles de Catalunya. Ningú no pot negar el paper dinamitzador i de lideratge 
dels nostres governs locals en la construcció del país i en el progrés de la societat.  
 
Malgrat tot això, malgrat aquesta empenta i aquesta il·lusió, els ajuntaments en tots aquests 
anys han estat reivindicant un finançament més just i adequat. Durant aquests gairebé trenta 
cinc anys, les hisendes locals han estat l’assignatura pendent, en la mesura que l’aportació 
financera de l’Estat i de la Generalitat a les administracions locals no s’ha adequat als serveis 
que presten. 
 
En un moment com l’actual, en què des de l’Estat volen que el paper dels ajuntaments quedi 
reduït a la mínima expressió, davant els greus problemes que té la nostra societat i que 
s’expressen de manera demolidora en les nostres ciutats i pobles, defensem més que mai 
que els ajuntaments, com a governs locals i l’administració més propera a la ciutadania, han 
de tenir un paper actiu en la solució dels problemes socials existents avui en dia per tal de 
continuar essent el principal instrument de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i 
ciutats de Catalunya. 
 
El municipalisme, des de la constitució dels primers ajuntaments democràtics l’any 1979 –amb 
una aposta per la llibertat, per una societat més justa i amb participació social— sempre ha 
tingut com a base principal el servei a la ciutadania i l’autonomia local. 
 
La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, volen avui fer un 
reconeixement a tots els electes locals que durant aquests trenta-cinc anys han estat al 
capdavant dels seus pobles i ciutats duent a terme una tasca vital per millorar les condicions 
de vida dels seus veïns i veïnes. En aquest sentit, des de l’FMC i l’ACM seguim i seguirem 
treballant i donant suport perquè el municipalisme pugui donar respostes als nous reptes que 
tenim com a país.” 
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Moltes gràcies per haver-me donat l’honor de llegir-la i  per la seva atenció. 
 
El senyor Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 23.10 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. 
 
 
 
 


