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Núm. PLE2015/3 
 
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou del 19 de març de 2015 
 
A la vila del Masnou, a les 20.05 hores del dia 19 de març de 2015, 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. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. 
Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez Fernández, el Sr. Federico Manuel de las 
Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero. 
         
Actuen de secretari general i d'interventora les que ho són de la corporació, el Sr. Gustau Roca 
Priante, i la Sra. Josefa Ribes Ginestar, respectivament. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Bon vespre a tothom, a tots i totes, comencem el Ple ordinari d’enguany i, abans d’entrar en 
l’ordre del dia, sí que m’agradaria mostrar, per part de tota la corporació, que ens afegim a la 
consternació i al condol pels atemptats terroristes de Tunísia, en els quals han mort gent del 
país. Per tant, doncs, que quedi palès el nostre sentiment i el consol que volem oferir a les 
famílies.  
  
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 22 de gener de 2015 
 
S’aprova l’acta per unanimitat de les persones assistents. 
 
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Volia donar la benvinguda a la senyora Josefa Ribes Ginestar, que serà al llarg d’un any 
interventora de l’Ajuntament, i li desitgem que la seva estada entre tots nosaltres resulti al més 
agradable possible per la seva disposició. Volia dir també que avui és el dia de Sant Josep, 
moltes felicitats senyora Sefa i si hi ha algun Josep a la sala i també als pares.  
 
El Sr. Pere Parés Rosés informa dels punts següents: 
 
Actes a la Biblioteca Joan Corominas 
 
El 21 de febrer i el 7 de març 
Va tenir lloc l’Hora del conte: espai adreçat a nens i nenes a partir de 4 anys, amb Històries que 
pengen d’un fil, i Contes per menjar, a càrrec de Carles Bensany, i de Joan Boher.  
 
El 24 de febrer 
La tertúlia literària, a càrrec de l’escriptora Carme Roca amb el comentari de la novel·la El 
carreró dels miracles, de Nagib Mahfuz. El carreró dels miracles és, probablement, l'obra més 
popular i traduïda de Naguib Mahfuz. La força i cruesa amb què Mahfuz descriu les imatges de 
la desgràcia i la joia que formen les vides en aquest carreró del Caire han convertit aquesta 
novel·la coral en una peça fonamental de l'obra del premi Nobel i en un referent de la literatura 
àrab contemporània.  
 
El 25 de febrer 
Tertúlies de Català: en EEEEE, de manera voluntària, va conduir una nova sessió on els 
alumnes van comentar el llibre Les aventures de Huckleberry Finn, una edició de Lectura Fàcil. 
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El 4 de març  
També a la Biblioteca, la Companyia Corrandes amb DO va presentar in vino veritas, 
espectacle de cançó, un espectacle sobre el procés d'elaboració del vi, en clau humorística.  
 
El 6 de març  
Cicle “Escriptores”, primera tertúlia d’aquest cicle organitzat per la Regidoria d'Igualtat i Drets 
Civils i la Biblioteca Joan Coromines, i conduït per Fina Llorca i Isabel Segura, especialitzades 
en literatura i història de les dones. La primera autora a descobrir va ser la Maria Mercè Marçal 
i el seu llibre Bruixa de dol, conduït per Fina Llorca. A l’activitat, que es va celebrar a la sala de 
formació, hi van assistir una quinzena de persones i va estar complementada amb una 
exposició de l’Institut Català de la Dona sobre l’escriptora objecte de la tertúlia. 
 
El 10 de març 
Club de Lectors Intrèpids: els nens i nenes van realitzar la segona sessió de còmic a partir 
d’una fitxa de treball i diferents còmics de suport. Van idear una tira còmica a partir de la teoria 
donada; havien de pensar el text i els personatges i, després, dibuixar-ho. Els pares comenten 
que els nens i nenes venen al Club amb il·lusió i que observen certs progressos en les seves 
capacitats lectores. 
 
El 12 de març 
BiblioLAB Les paraules del vi: va tenir lloc el Primer biblioLAB dedicat al mes de les 
Biblioteques amb DO, a càrrec de l’autora masnovina Elisenda Guiu. Els nens i nenes i les 
seves mares van aprendre les paraules relacionades amb el món del vi i de la vinya a través de 
diversos jocs, com sopes de lletres, i van completar cançons entre d’altres activitats. Al final es 
va fer un petit tast de most. 
 
Espai escènic de Ca n’Humet 
 
El 19 de febrer, l’actriu Carme Pla, vinculada al Masnou des de fa anys, va fer un pas previ a la 
seva estrena de l’espectacle teatral Humor humà, a l’Espai Escènic Ca n’Humet. Els assistents 
van gaudir de la teatralització de contes de la literatura catalana de la mà de l’expressivitat de 
l’actriu masnovina. 
 
El 21 de febrer, Àlex Casanovas i Mercè Pons van presentar a l’Espai Escènic Ca n’Humet 
l’obra de David Lodge Pensaments secrets. El teatre es va omplir amb l’expectativa de veure el 
nou treball d’Àlex Casanovas, actor vinculat al Masnou, que va oferir una interpretació 
extraordinària i plena de matisos. 
 
El 22 de febrer, l’Espai Escènic Ca n’Humet va penjar el cartell d’entrades exhaurides per la 
seva nova proposta de teatre familiar: La pastissera i els follets, la nova producció de titelles de 
la companyia L’Estaquirot.  
 
El 28 de febrer i l’1 de març, el grup escènic Rauxa va presentar una nova producció a l’Espai 
Escènic Ca n’Humet: Toc- toc. El públic assistent va gaudir d’una comèdia trepidant i divertida.  
 
El 8 de març, l’Escola de Música Emma Calvo i l’Escola d’Arts Escèniques Bibiana Morales, 
dins del marc del teatre familiar, van presentar Namana, un espectacle fruit de la col·laboració 
de les dues entitats. Namana, de la mà de les dues escoles, va esdevenir en un conte musicat 
per infants que va fer reflexionar a les famílies assistents sobre la diversitat i la recerca de la 
identitat.  
 
El cap de setmana del 14 i 15 de febrer, el Grup d’Aficionats al Teatre del Masnou, GAT va 
presentar, en el marc dels actes del Dia Internacional de les Dones, la seva nova producció 
dirigida per Montserrat Condeminas, Les noies de l’any. Una comèdia amb gran presència 
femenina en clau de comèdia.  
 
Carnaval 2015 
Dijous Gras, 12 de febrer, va tenir lloc el tret de sortida de les festes de Carnaval amb l'arribada 
del Rei Carnestoltes al Masnou, a la tarda a la plaça de l'edifici de Roger de Flor. El Rei 



3 
 

Carnestoltes va llegir el manifest d'enguany, en què va donar permís a tothom per passar-s'ho 
bé. Tot seguit, es va dirigir a l'Ajuntament per ocupar el despatx de l'alcalde, Pere Parés, i 
després, la sala de plens del consistori, on va aconseguir que el batlle li cedís la vara de 
comandament durant aquests dies de Carnaval. 
 
Divendres 13 de febrer, l'equipament Els Vienesos, ple de gom a gom, va acollir el Concurs de 
disfresses, on nombrosos participants van desfilar tant de forma individual com per parelles o 
en grups perquè el jurat els pogués votar. L'entrega de premis va ser a càrrec de la regidora 
d'Infància i Joventut, Sílvia Folch, i de representants del Centre Cultural Luz del Alba, entitat 
organitzadora de l'acte amb la col·laboració d'AJTEM. Amb la participació d’uns 100 infants i 
amb 17 entrades al teatre familiar com a premi del Concurs, la tarda també es va arrodonir amb 
un berenar: una xocolatada popular per a tothom. 

 
Dissabte 14 de febrer, l’associació juvenil Carvings, amb la col·laboració de la Regidoria de 
Joventut, va realitzar la segona DownHill (baixada sobre rodes) amb la participació de 
nombrosos joves, que van fer la baixada sobre rodes i disfressats i es van repartir un munt de 
premis relacionats amb el món de l’skate. 
 
També va ser el torn dels Diables. La Rua Diabòlica, que va estar acompanyada per una gran 
quantitat de públic, va sortir de l’Altell de les Bruixes per fer una cercavila pels carrers del 
municipi. En finalitzar la rua, la festa va continuar amb la Colla de Diables del Masnou, que va 
oferir un espectacle, música, manduca de bruixa, foc i gresca per a tots els públics. Un dels 
aspectes importants de la nit va ser l'estrena de la secció infantil de la colla de diables. 
 
Diumenge 15 de febrer, la Rua popular de Carnaval va tornar a omplir els carrers de la vila de 
color i festa. Com és habitual, va esdevenir un dels actes més destacats i més participatius de 
la celebració, conjuntament amb la Rua Diabòlica. Des de les pistes esportives Pau Casals van 
desfilar les carrosses i comparses fins arribar a Països Catalans. Hi van prendre part dues 
carrosses i cinc comparses, unes 150 persones, que van aconseguir una nombrosa comitiva de 
seguidors i espectadors durant tot el recorregut, que va finalitzar també als Jardins dels Països 
Catalans. Allà es va fer el lliurament dels premis als millors guarnits i es va dur a terme 
l’actuació infantil amb el grup d'animació Encara Farem Salat. 
 
La celebració del Carnaval 2015 al Masnou va finalitzar el 18 de febrer, Dimecres de Cendra, a 
la tarda, amb el comiat del Rei Carnestoltes. L'acte, que estava organitzat per l'Ajuntament, 
amb la col·laboració del Centre Obert i el Centre Cultural Luz del Alba, va incloure una cercavila 
pels voltants de la plaça de Ramón y Cajal i una sardinada popular, a la qual es va afegir un 
bon nombre de persones de totes les edats. Com mana la tradició, es va cremar el ninot que 
simbolitzava el Rei Carnestoltes. Amb la celebració del Dimecres de Cendra es posava punt 
final als actes que s'han dut a terme durant la darrera setmana amb motiu del Carnaval 2015 i 
fins l’any que ve. 
 
Festa de la Gent Gran 
El 16 de febrer, a la tarda, unes 750 persones majors de 65 anys, van ser traslladades amb 
autobús, des de tres punts diferents del municipi, fins al Palau de la Música, per gaudir del 
concert que va oferir la Cobla Selvatana com a cloenda de la celebració del seu centenari. La 
formació va oferir un repertori de sardanes de Mercader, Serrat, Serra, Toldrà, Albertí, 
Puigferrer, Saló, Viladesau, Fontàs, Feliu i Farràs.  
 
Visita delegació de l’Ajuntament de Fez (Marroc) 
El 18 de febrer el Centre d’Empreses Casa del Marquès va rebre la visita d'una delegació de 
l'Ajuntament de Fez (Marroc) que, en col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera, està elaborant 
un projecte de Cooperació Internacional sobre “Enfortiment institucional del Govern de Fez en 
l’àmbit de l’Emprenedoria Juvenil”. 
 
En aquest marc, una delegació ha aprofitat l’estada a Catalunya per visitar iniciatives locals en 
l’àmbit de l’emprenedoria a la comarca del Maresme i s'ha escollit el Centre d'Empreses de 
Casa del Marquès i el Tecnocampus (Mataró) com a exemples de viver d'empreses.  
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Durant tota la visita, Sr. Lahsen Rafi, vicepresident primer de la regió Fez-Bolumane, i els dos 
tècnics que l’acompanyaven, juntament amb dos representants de l’Ajuntament de Tordera, van 
ser guiats pel regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament del Masnou, Joaquim Fàbregas. 
 
VI Agermanament de Catalunya i Andalusia 
L’1 de març, el Centre Cultural i de Lleure Luz del Alba va omplir la pista esportiva de Pau 
Casals per celebrar el VI Agermanament de Catalunya i Andalusia. Hi van assistir més de 
quatre-centes persones, que van poder gaudir d’activitats dedicades als més petits i balls 
flamencs.  
 
Concert de gospel i combo jazz. Esquima 
El 7 de març, Esquima va organitzar a l’Espai Escènic Ca n’Humet, amb el suport de 
l’Ajuntament, el Concert de gospel i combo jazz.  
 
L'escola d'Emma Calvo, amb el Cor de Gospel, dirigit per Anna Isern, i el Combo Jazz, dirigit 
per Oscar Neira, es van unir per oferir a la població del Masnou un concert d’unes dues hores, 
en benefici d'Esquima. 
 
El 7 de març es va dur a terme als Vienesos un taller de cupcakes adreçat a infants a partir de 
4 anys. Aquesta proposta va tenir molt bona acollida: infants i famílies varen aprendre com 
decorar amb fondant els cupcakes amb motius mariners, tot gaudint d’una tarda on la creativitat 
va ser la protagonista. 
 
Commemoració del Dia Internacional de les Dones 
El 8 de març, a l’Espai Escènic de Ca n’Humet es va fer l’acte central de la campanya Tu mous 
fitxa per l’equitat de gènere. Es van reunir més de 60 persones per compartir la VII Mostra de 
curts de Dones, en un acte anomenat Tocs de cinema i cafè. Es va iniciar la commemoració 
amb la regidora Noemí Condeminas, que va llegir el manifest institucional, vam poder gaudir 
dels curts i la presidenta de Dones per la Igualtat del Masnou, Carme Gago, va tancar l’acte 
amb un petit debat que va tenir una participació molt satisfactòria. Durant el debat es van poder 
posar de manifest diferents òptiques de les situacions visionades i es va concloure que per 
aconseguir l’equitat cal la participació i el compromís de les dones i els homes conjuntament. 
Un cop finalitzat, vam poder compatir més opinions amb cafès, sucs i coques, tot comentant la 
Diada.  
 
El 14 de març, es va dur a terme, a Can Malet, el taller Tothom a escena! Som iguals, conduït 
per l’actor Miquel Sitjar. Hi van participar 8 nenes i 3 nens entre 11 i 12 anys. 
 
El mateix dia i lloc, l’actriu Carme Pla va conduir el taller Fem teatre per la igualtat?, en el qual 
van participar 6 nenes. 
 
La valoració des de la Regidoria d’Igualtat és molt positiva, i està prevista la realització dels 
mateixos tallers el proper 21 de març. 
 
Xerrades informatives 
El 9 de març, a la tarda, la Regidoria d’Ensenyament va dur a terme dues xerrades informatives 
a la sala d’actes de la Biblioteca Joan Coromines, amb motiu de l’inici del procés d’admissió als 
ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria (l’una per a 
famílies amb fills i filles que hagin de començar P3 el proper curs, i l’altra per a famílies que 
tinguin fills en edat de començar 1r d’ESO el curs que ve). A la xerrada es van donar 
informacions sobre el calendari del procés de preinscripció i matrícula, la normativa i els criteris 
en l’admissió, el funcionament del sorteig, la documentació que acompanya la sol·licitud i la 
documentació per acreditar les diverses situacions al·legades a la sol·licitud a l’efecte de la 
baremació. 
 
Primer Consell Escolar de l’Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM) 
El 10 de març, a l’Escola Municipal de Música va tenir lloc el primer Consell Escolar de l’Escola 
Municipal de Música del Masnou (EMUMM), donant compliment a un dels objectius conjunts 
entre l’Ajuntament i el concessionari per impulsar el consell escolar del servei per tractar 
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qüestions relacionades amb el funcionament, el Pla Anual, els diversos processos, etc. El 
consell escolar de l’EMUMM està compost per: 
 

- Un/a representant d’alumnes dels programes d’adults 
- Un/a representant de pares i mares d’alumnes assignats als grups de Sensibilització fins 

a Formació Bàsica 
- Un/a representant de l’Associació d’Usuaris de l’EMUMM, escollit per la junta directiva 

de l’entitat 
- El(s) representant(s) del professorat, escollit pel claustre 
- El cap d’estudis de l’EMUMM 
- La direcció de l’EMUMM 
- La regidora d’Ensenyament  

 
La primera sessió del consell escolar va aprovar el calendari del procés d’admissió a l’EMUMM 
per al proper curs, així com la normativa inicial de funcionament del consell.  
 
Coordinadora d’AMPA  
L’11 de març, la sala de plens va acollir la Coordinadora d’AMPA. Hi van assistir totes les 
AMPA dels centres públics i concertats d’educació primària, i es van tractar diversos assumptes 
relacionats amb la comunitat educativa del municipi. 
 
Títol de grumet marí  
El 13 de març, a la sala d’actes de la biblioteca, l’alumnat de segon d’ESO de l’Institut Maremar 
va rebre, de la mà de tres capitans, el títol de grumet marí. El lliurament d’aquest diploma es 
realitza dins la cloenda del crèdit formatiu de navegació a vela que ha impartit l’Institut Maremar 
per a l’alumnat de secundària. 
 
Aquesta ha estat una experiència pionera a la costa catalana, en estreta cooperació entre 
l’Institut Maremar i l’associació Amics del quetx Ciutat de Badalona, amb el suport de 
l’Ajuntament del Masnou, gràcies al conveni de col·laboració que té amb cadascun dels centres 
educatius públics. 
 
L’acte va ser conduït pel director de l’Institut, i va comptar amb la presència de l’alcalde, Pere 
Parés, que va remarcar la relació existent entre el crèdit formatiu i la tradició marinera del 
municipi. També van intervenir com a ponents el president de l’associació d’Amics del Quetx 
Ciutat de Badalona, YYYYY; el gerent de Marina Badalona i armador del vaixell on els grumets 
han embarcat, SSSSS; l’historiador local, RRRRR, i la coordinadora del projecte i professora de 
l’Institut Maremar. 
 
Contracte servei de control de plagues 
El 12 de març es va signar el contracte menor per al servei de control de plagues, que inclou 
com a novetat la desinfecció mensual d’un màxim de quatre zones d’esbarjo per a gossos, així 
com el control d’aus urbanes.  
 
En relació amb el control d’aus, es treballarà concretament sobre la població de coloms i 
tórtores, i el servei inclou, al igual que ja s’està realitzant amb el control de plagues, 
l’assessorament a la ciutadania sobre les mesures de prevenció i control que s’han de prendre 
a nivell particular per tal d’evitar la proliferació i les molèsties que causen aquestes aus. El 
contracte, tot i les millores, no ha suposat cap increment de cost  l’any anterior. Per aconseguir-
ho: 
 
S’ha canviat la modalitat de pagament. El contracte anterior constava d’una part econòmica fixa 
i una part variable que depenia del nombre de tractaments realitzats, i en l’actual contracte s’ha 
eliminat aquesta part variable. 
 
S’ha treballat en l’eficiència dels serveis reduint els desplaçaments i els tractaments 
plaguicides, gràcies a l’aplicació de mesures correctores físiques per evitar l’entrada de plagues 
als edificis. 
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Actes del 26 i 29 de març 
Dijous 26 de març: acte de col·locació de la primera pedra de l’ampliació del Complex Esportiu 
Municipal i inici de les obres del Parc Vallmora. (comptarem amb la presencia de l’Hble. Sr. 
Francesc Homs, conseller de Presidència del Govern de Catalunya). 
 
Diumenge 29 de març: reobertura de la Casa de Cultura, comptarem amb la presència de 
l’Excm. Sr. Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona, i del Sr. Joan Pluma i 
Vilanova, director general d’arxius i Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van 
del número 217 de data 16 de febrer de 2015, al número 396 de data 12 de març de 2015.  
 
El Ple en resta assabentat.  
 
4. Donar compte del Decret amb número 240, de data 19 de febrer de 2015, d’aprovació 
de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 
 
“Primer. Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de 
2014, de data 19 de febrer de 2015, esmenat segons proposta d’intervenció de data 27 de 
febrer de 2015, de conformitat amb el que preveu el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei 39/88, de 5 de març, i el Reial decret 500/1190, de 20 d’abril.” 
 
El Ple en resta assabentat.  
 
5. Donar compte de les persones assistents a la sessió 
 
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, i els 
regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani, 
la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i 
Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt. 
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la 
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. 
Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. 
Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez Fernández, el Sr. Federico Manuel de las 
Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero. 
 
S’excusa per la seva absència el Sr. Màxim Fàbregas Añaños. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
I jo els demano aquí poder incorporar dos punts d’urgència en l’ordre del dia. El primer, donar 
compte de la Resolució de concessió d’una comissió de serveis per ocupar el lloc de treball 
d’Intervenció a l’Ajuntament del Masnou i, el segon, és el règim de sessions del Ple del mes 
d’abril. El primer, doncs, resulta obvi que és la incorporació de la senyora interventora i el 
segon és modificar la data del Ple d’abril que, en principi, segons acord dels portaveus d’ahir, 
seria el dimecres 22 d’abril a les vuit del vespre, atès que, a causa de la Setmana Santa, 
creiem que això pot dificultar d’alguna manera les comissions informatives que es produeixen 
abans del Ple i, per tant, creiem millor endarrerir el Ple una setmana perquè així tingui un 
contingut el més ampli possible. Per tant, els proposo passar aquests dos punts d’urgència. 
 
Relació d’assumptes que es proposen passar a la sessió del Ple fora de l’ordre del dia i 
prèvia declaració d’urgència 
 
El president sotmet a votació la urgència del dos punts amb el resultat següent: 20 vots a favor 
(CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova la urgència per 
unanimitat. 
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a. Donar compte de la Resolució de concessió d’una comissió de serveis per ocupar el 
lloc de treball d’intervenció a l’Ajuntament del Masnou 

 
El Sr. Pere Parés en dóna compte. 
 
“Donar compte de la Resolució, de data 16 de març de 2015, de concessió d’una comissió de 
serveis a la senyora Josefa Dolores Ribes Ginestar, per ocupar el lloc de treball d’Intervenció a 
l’Ajuntament del Masnou.” 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
b.  Règim de sessions del Ple del mes d’abril 
 
El Sr. Pere Parés Rosés llegeix la proposta següent: 
 
“Amb motiu de les festes de Setmana Santa, es proposa canviar el dia del Ple del mes d’abril, i 
quedaria de la manera següent: 
 
El Ple tindrà lloc el dimecres 22 d’abril de 2015, a les 20 hores. 
 
Les comissions informatives de Foment, Manteniment i Serveis, Administració i Finances i 
Comunitat i Persones, es faran, si escau, el dilluns, 13 d’abril de 2015. 

 
La Junta de Portaveus es farà, si escau, el dilluns, 13 d’abril de 2015.” 
 
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. 
 
6. Resums numèrics corresponents a les variacions padronals a 1 de gener de 2015 
 
El senyor Eduard Garcia Gebani, regidor delegat de Serveis Centrals, llegeix la proposta 
següent: 
 
“Atès el que disposa l’article 81 del Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, i la Resolució de 21 de juliol 
de 1997.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Únic. Aprovar els resums numèrics provisionals corresponents al Padró Municipal d’Habitants a 
1 de gener de 2015, segons el següent detall: 
 

 Total Homes Dones 

Població del municipi a 31/12/2013 22.809 10.979 11.830 

Altes des de 01/01/2014 a 31/12/2014 1.422 692 730 

Baixes des de 01/01/2014 a 31/12/2014 1.201 555 646 

Variacions per error en el sexe 
 Altes ............................................... 
 Baixes ............................................ 

 
8 
8 

 
2 
6 

 
6 
2 

Població del municipi a 31/12/2014 23.030 11.116 11.914 

 
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. 
 
7. Modificació del fitxer de dades de caràcter personal XISSAP (Xarxa d’Informació dels 
Serveis Socials d’Atenció Primària) 
 
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada d’Atenció Ciutadana, llegeix la proposta 
següent: 
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“La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en 
endavant LOPD) té com a objecte principal garantir i protegir els drets fonamentals de les 
persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar. 
 
En aquest sentit i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació necessària per a 
l’exercici efectiu d’aquests drets, l’art. 20 de la LOPD i l’article 52 del Reial decret 1720/2007, 
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal preveuen que la 
creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques que continguin 
dades de caràcter personal es dugui a terme en virtut de l’aprovació de disposició general o 
acord publicat al diari oficial corresponent. 
 
Per decret d’alcaldia de data 23 de juliol de 2009 es aprovar la modificació del fitxer 
automatitzat d’ajuts socials pel fitxer automatitzat Xarxa d’Informació de Serveis Socials 
d’Atenció Primària (XISSAP) de l’Ajuntament del Masnou, fitxer publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 15 de setembre de 2009 i inscrit al Registre de Protecció de 
Dades de Catalunya com XISSAP, amb codi d’inscripció número 209261003-B.  
 
Vista la Recomanació 1/2011 i la Guia bàsica de protecció de dades per als ens locals de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en relació amb la creació, modificació i supressió de 
fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública.  
 
Vist que, d’acord amb l’informe que consta a l’expedient, emès per la cap de Serveis Socials de 
l’Ajuntament amb data 2 de març de 2015, per canvis que es volen fer en el programa de gestió 
de la informació del departament, és necessari modificar el fitxer XISSAP en els termes que es 
detallen en el mateix informe.  
 
Vistos els articles 20.2 de la LOPD i 54.2 del RD 1720/2007 d’aprovació del Reglament de 
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, en 
relació amb la informació que ha de contenir la disposició de modificació del fitxer. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar la modificació del fitxer de dades de caràcter personal XISSAP (Xarxa 
d’Informació dels Serveis Socials d’Atenció Primària), identificat a la part expositiva del present 
acord, que queda amb la denominació “Serveis Socials bàsics” i amb el contingut següent:  
 
 a) Identificació del fitxer: 
 
Fitxer de titularitat municipal 
 
Denominació: 
Serveis Socials bàsics 
Finalitat: 
Gestió integrada de la informació dels serveis socials bàsics municipals 
Usos previstos: 
Gestió dels expedients de serveis socials incloent les demandes, problemàtiques, plans 
d’intervenció, tramitacions de recursos i serveis i actuacions en general de l’àmbit de l’atenció 
social. 
 
b) Origen de les dades: 
 
Persones o col·lectius: Usuaris dels serveis socials bàsics municipals 
 
Procedència i procediment de recollida: 
 
- Procedència: Dades facilitades pels interessats o els seus representats legals, per 
tercers, i per entitats i administracions públiques que treballen amb els ajuntaments en temes 
de serveis socials bàsics. 
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- Procediment: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió electrònica 
 
c) Estructura bàsica del fitxer: 
 
Descripció de les dades i de les categories de dades: 
 
a) Dades identificadores: Nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, DNI o NIF, 
número seguretat social o mutualitat, número registre personal, signatura. Altres dades: 
informació de la sol·licitud. 
b) Dades especialment protegides: Origen racial o ètnic i salut. Obtingudes amb el 
consentiment exprés i per escrit de l’interessat. 
c) Altres categories de dades: 

- Dades de caràcter personal: estat civil, dades familiars, edat, sexe, data de naixement, 
nacionalitat, lloc de naixement. 

- Dades de circumstàncies socials: allotjament o habitatge, propietats o possessions, 
aficions i estils de vida. 

- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, experiència professional 
- Dades d’ocupació: historial laboral, llocs de treball. 
- Dades d’informació comercial: activitats i negocis. 
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances: ingressos i rendes, hipoteques, 

dades de nòmina, subsidis i beneficis, crèdits, préstecs i avals, impostos i deduccions i 
dades bancàries. 

 
Sistema de tractament utilitzat: 
Parcialment automatitzat. Automatitzat amb connexió remota, mitjançant xarxa de 
telecomunicacions pública al servidor de la Diputació de Barcelona, i no automatitzat en 
formularis i documentació en paper. 
 
d) Cessions 
Entitats i administracions públiques que treballen amb els ajuntaments en temes de serveis 
socials bàsics. 
 
e) Transferències internacionals de dades 
Sense transferència internacional de dades 
 
f) Òrgan responsable del fitxer 
Alcalde del municipi 
 
g) Servei o unitat davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició 
Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament del Masnou 
 
h) Mesures de seguretat 
De nivell alt 
 
Segon. Publicar aquest acord de modificació de fitxer de dades personals al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona (BOPB), publicar una referència al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i exposar-lo al taulell d’edictes de la Corporació a fi que, durant un termini de 30 dies 
hàbils comptats a partir del següent de la publicació del present acord al BOPB, qualsevol 
persona interessada pugui examinar-lo i presentar les reclamacions i/o suggeriments que estimi 
procedents. Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagin presentat al·legacions, es 
considerarà definitivament aprovat el present acord.  
 
Tercer. Procedir, un cop complerts els tràmits anteriors, a la inscripció de la modificació del 
fitxer relacionat en el punt primer del present acord al Registre de Protecció de Dades de 
Catalunya.”  
 
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. 
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8. Aprovació inicial del Reglament del Consell de la Vila 
 
El senyor Jaume Oliveras Maristany, regidor delegat de Participació Ciutadana, llegeix la 
proposta següent: 
 
“Vist l’informe del cap de l’Àrea de Comunitat i Persones de data 18 de febrer de 2015, en el 
qual es proposa l’elaboració del Reglament del Consell de la Vila, atenent les consideracions 
que es fan en el Pla de Participació Ciutadana 2011-2015 i en el Reglament de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament del Masnou, entre d’altres. 
 
Vist el decret d’Alcaldia d’inici d’expedient de formació de l’esmentat reglament de data 18 de 
febrer de 2015.  
 
Vista l’acta de la reunió de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones, reunida en data 25 
de febrer de 2015, amb el caràcter de comissió d’estudi de l’avantprojecte de reglament del 
Consell de la Vila, sessió en la qual es va examinar una proposta tècnica inicial a la qual es van 
afegir un seguit de modificacions i esmenes. 
 
Vist l’avantprojecte de reglament resultant de l’esmentada reunió de la Comissió Informativa, en 
qualitat de comissió d’estudi del reglament, que forma part de l’expedient. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment, el Reglament del Consell de la Vila, amb el text que consta en 
document annex. 
 
Segon. Sotmetre el text de l’acord i el projecte de Reglament a informació pública pel termini 
de 30 dies naturals, mitjançant edictes a publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web 
municipal. 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 s’hi formuli cap al·legació, reclamació o suggeriment 
durant el termini d’informació pública, el Reglament que s’aprovi inicialment es consideri 
aprovat definitivament a tots els efectes sense necessitat de cap tràmit posterior.” 
 
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. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, molt breument. Volia explicar una mica algun dels elements substancials d’aquest 
reglament. Com ja saben vostès això és fruit del Pla de Participació Ciutadana aprovat per a 
aquest mandat 2011-2015, que vam aprovar al juny de 2012 i també és el desplegament de 
l’article 27 de l’actual Reglament de Participació Ciutadana, en el qual es requeria l’existència 
d’un reglament específic per tal de poder anar a la constitució d’aquest Consell de la Vila. El 
Consell de la Vila no deixa de ser l’espai central i de coordinació de tot l’àmbit de participació 
que ha de tenir un municipi, un espai d reflexió, de participació, de debat i també propositiu, que 
ha d’aplegar els diferents organismes de participació sectorial de l’Ajuntament.  
 
En aquest reglament jo crec que avui aprovem un document molt important que requerirà 
posar-lo en marxa a l’inici de la propera legislatura, en el qual hi haurà una sèrie de requisits 
importants que afectaran la gestió del municipi, com serà el debat del projecte de pressupostos 
en aquest organisme, del Consell de la Vila, el debat del Pla d’Actuació Municipal, que 
requerirà uns informes preceptius per part d’aquest organisme de participació, la capacitat de 
poder fer propostes en el Ple per part d’aquest Consell de la vila. També la possibilitat de 
debatre l’ordenança i reglaments i grans projectes que afectin el municipi en aquesta institució 
del Consell de la vila. Canalitzar aquestes iniciatives ciutadanes i, si els sembla, faré breument 
la composició d’aquest organisme, en què hi ha la presidència, que ocuparà l’alcalde, la 
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vicepresidència, que està en mans del regidor en aquest àmbit sectorial concret, un 
representant de cada Grup Municipal representat al consistori, sigui regidor o no sigui regidor, 
un representant de cada òrgan sectorial que existeixi en aquests moments a l’Ajuntament, cinc 
persones escollides pel plenari, cinc representants de les entitats veïnals, cinc representats de 
la resta d’entitats ciutadanes i cinc representants a títol individual de forma aleatòria i també 
amb la possibilitat de crear comissions de treball obertes a persones que no formin part 
d’aquest plenari.  
 
Agraïm tot aquest procés ja que s’han introduït diferents esmenes per part del Grup d’Iniciativa 
que han millorat el redactat; també alguna esmena ha estat introduïda per part de la ponència i 
alguna altra per part del secretari d’aquesta corporació. I també volia remarcar que això ha 
estat fruit d’un treball, que s’ha estat analitzant durant un cert temps, doncs, diferents 
experiències en altres municipis, com Sitges, Sant Andreu de la Barca, Vic, Mollet, Gavà, Sant 
Feliu de Llobregat, Banyoles, entre d’altres ajuntaments, i tot aquest procés ha estat fruit, 
també, no només d’aquestes aportacions que he esmentat, sinó del treball de diferents tècnics 
d’aquest Ajuntament, als quals també voldria agrair la feina que han fet durant tot aquest temps 
―a la tècnica de Diversitat i Ciutadania, a la tècnica de Comunitat i Persones, al cap de l’Àrea 
de Comunitat i Persones, a la tècnica superior en Dret de l’Àrea d’Administració i Finances i a 
l’actual secretari d’aquesta corporació. I esperem que en el nou mandat es pugui posar en 
marxa aquest organisme tan important per vehicular i dinamitzar la participació ciutadana en 
aquest municipi. Moltes gràcies a tots els grups pel seu vot afirmatiu. 
 
9. Autorització del canvi de titularitat del contracte d’explotació, mitjançant concessió 
demanial, de l’àrea de servei número 1 de la platja del Masnou 
 
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat de Medi Ambient, llegeix la proposta següent: 
 
“El Ple de la Corporació en sessió de data 21 de març de 2013 va adjudicar el contracte 
d’explotació, mitjançant concessió demanial, dels serveis de temporada de la platja del terme 
municipal del Masnou, per al període 2013-2017. 
 
El Sr. PPPPP va resultar adjudicatari de l’àrea de servei núm. 1 ubicada a la platja del Masnou, 
davant la riera d’Alella. 
 
El contracte es va formalitzar en document administratiu en data 9 d’abril de 2013, i de 
conformitat amb la seva clàusula quarta té una durada de cinc anys, que comprèn cinc 
temporades d’estiu, a comptar des de la temporada d’estiu de l’any 2013, prorrogable 
mitjançant acord exprés de l’òrgan de contractació, previ informe favorable de la responsable 
del contracte, per períodes anuals, sense que la durada del contracte, pròrrogues incloses, 
pugui ultrapassar els vuit anys. 
 
En data 20 de gener de 2015 (E2015/000483) el titular de la concessió demanial ha sol·licitat el 
canvi de titularitat del contracte de referència a favor de la societat Random Victoria SL de la 
qual n’és l’administrador únic i el soci majoritari amb un noranta per cent del capital social.  
 
Vist l’informe favorable emès pel secretari de l’ajuntament de data 25 de febrer de 2015.  
 
Vist l’informe de la tècnica de medi ambient de data 26 de febrer de 2015.  
 
Vist l’informe del tresorer de data 18 de febrer de 2015.  
 
En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Autoritzar el canvi de titularitat del contracte d’explotació, mitjançant concessió 
demanial, de l’àrea de servei número 1 de la platja del Masnou del Sr. PPPPP a favor de la 
societat Random Victoria SL, en els mateixos termes ―inclosa, per tant, la vigència inicial― 
que es va adjudicar al Sr. PPPPP, per acord de Ple de 21 de març de 2013; d’acord amb els 
informes de la tècnica de Medi Ambient de data 26 de febrer de 2015, de secretaria de data 25 
de febrer de 2015 i del tresorer de data 18 de febrer de 2015, als efectes de motivació de 
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conformitat amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Segon. Condicionar, de forma resolutòria, l’autorització del canvi de titularitat al fet que el nou 
titular (Random Victoria SL) presenti a la Tresoreria de l’Ajuntament la garantia definitiva del 
cinc per cent del preu d’adjudicació, per import de cinc mil vuit-cents setanta-cinc euros (5.875.-
euros); i la garantia complementària per respondre al desmuntatge i retirada de les 
instal·lacions per import de mil euros (1.000.-euros).  
 
Tercer. Determinar que un cop s’hagi procedit al dipòsit de la garantia definitiva i 
complementària per part de Random Victoria SL es tramitarà la devolució de la garantia 
definitiva i complementària presentada pel titular actual. 
 
Quart. Citar l’administrador únic de Random Victoria SL, el dia i hora que oportunament li serà 
comunicat, per a la formalització del canvi de titularitat en document administratiu. 
 
Cinquè. Notificar els presents acords al Sr. PPPPP, en nom propi i com a administrador únic de 
Random Victoria .L.  
 
Sisè. Publicar la formalització del contracte al BOP i al perfil del contractant. 
  
Setè. Comunicar aquests acords a la Tresoreria Municipal i a l’Àrea de Manteniment i Serveis. 
 
Vuitè. Facultar l’alcalde per a l’execució dels presents acords i, especialment, per a la 
formalització del canvi de titularitat en document administratiu.”  
 
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. 
 
10. Resolució de l’expedient per a la imposició de penalitats per incompliment de 
contracte a la UTE Jardines del Masnou, concessionària del servei de manteniment i 
neteja d’espais verds del Masnou  
 
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat de Medi Ambient, llegeix la proposta següent: 
 
“En data 14 de novembre de 2014 el Departament de Seguretat Ciutadana emet novetat 
2014/15917 referent a un accident sense ferits al carrer de Navarra a l’alçada del núm. 73. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 18 de desembre de 2014, va adoptar, entre 
d’altres, iniciar un expedient per a la imposició de penalitats per incompliment de contracte a 
l’empresa UTE Jardines del Masnou i donar audiència a l’empresa adjudicatària perquè pugui 
veure l’expedient i formular-hi al·legacions dins el termini de 10 dies hàbils. 
 
En data 12 de febrer de 2015 i núm. de registre E-2015/001363 l’empresa UTE Jardines 
Masnou ha presentat al·legacions.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica auxiliar de Paisatge, amb data 27 de febrer de 2015, en el 
qual manifesta textualment el següent: 
 
“Relació de fets  
 

Segons informa la Policia Local el conductor del vehicle especial de la empresa UTE 
Jardines Masnou es trobava enmig de la calçada del carrer Navarra, núm. 73, duent a 
terme tasques de poda d'arbres, zona que estava senyalitzada només amb senyals de 
prohibit estacionar posats per l’empresa, sense que fos acotat de cap de les maneres, en 
cap moment es va tallar la circulació de vehicles, per tant el carrer estava obert al trànsit.  
 
Atesos els fets, per conduir el vehicle esmentat en una via oberta al trànsit cal disposar del 
corresponent permís de conduir. La seva mancança per part de l’operari va ocasionar la 
instrucció de les corresponents diligències policials. 
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La novetat de la policia 2014/15917 recull que el mateix operari que manipulava l’equip 
auxiliar és qui el conduïa i aquest en cap moment va negar l’autoria, i a més, hi ha 
presència de testimonis. 
 
L’incompliment de contracte fa referència a no disposar del corresponent permís de 
conduir, tal com es recull al punt 5 del plec de condicions tècniques.  
 
Per tot l’exposat, es desestimen les al·legacions presentades.  
 
Segons la clàusula 15.1, apartat 4.B., dels plecs administratius que regeixen la contractació 
aquest fet es considera una infracció greu per incompliment de les condicions de contracte 
i, segons la clàusula 15.2., estan penalitzades amb un import d’entre 3.001 i 6.000 euros.  

 
Fonaments de dret 
  
1. Reial decret 3/2011, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic i les seves modificacions. 
 
2. Contracte administratiu per al servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins 
municipals, parterres, talussos i jardineres així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris 
de l’arbrat del terme municipal del Masnou signat en data 25 de setembre de 2012 per 
l’Ajuntament del Masnou i el senyor BBBBB en representació de l’empresa UTE Jardines 
El Masnou. 
 
3. Plec de clàusules tècniques particulars que han de regir la contractació, mitjançant 
procediment obert, del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, 
talussos i jardineres així com de l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del 
Masnou. 
 
4. Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació, mitjançant 
procediment obert, del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, 
talussos i jardineres així com de l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del 
Masnou. 
 
Conclusions  
 
Es proposa al Ple Municipal, com a òrgan de contractació del present contracte, resoldre 
l’expedient per la imposició de penalitats per incompliment de contracte a l’empresa UTE 
Jardines el Masnou, imposant una penalització de 3.001 €, per irregularitats inadmissibles 
en la prestació del servei, d’acord en les condicions fixades en el plec de clàusules 
administratives i en el plec de clàusules tècniques.” 

 
En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Imposar a l’empresa UTE Jardines del Masnou una penalització de 3.001 €, per 
irregularitats inadmissibles en la prestació del servei, d’acord en les condicions fixades en el 
plec de clàusules administratives i en el plec de clàusules tècniques.  
 
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa interessada.” 
 
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. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
No, simplement volia fer una reflexió en aquests dos punts i potser algun anterior. Que en el 
llenguatge tècnic que utilitzem les coses més fàcils del món són bastant difícils d’entendre. Una 
anterior, per exemple, segurament ha estat una persona que va guanyar un concurs i que ara 
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ha format una empresa ell mateix i, per tant, demana un canvi de titularitat a la qual té tot el 
dret, però simplement això.  
 
I, en aquest punt, és simplement que un dels conductors de l’empresa que té una concessió de 
l’Ajuntament no té carnet de conduir, a partir d’aquí, com que no pot utilitzar cap vehicle, se li 
obre l’expedient i acaba amb la corresponent multa. Ho dic perquè a vegades fem unes lectures 
de cinc minuts, de paraules tècniques i no sé què, per coses que són fàcils i que un mateix, al 
final, no sap si votar-hi a favor o en contra, perquè s’ha de recordar que tot això es refereix a 
aquest tema, que és molt més simple. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Estic d’acord amb la reflexió.  
 
11. Informe corresponent al quart trimestre de l’any 2014 sobre compliment dels terminis 
de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a allò establert per l’article 4 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol 
 
“El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:  
 
“Informe del quart trimestre de 2014 sobre compliment de terminis de pagament 
d’obligacions pendents 
 
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà d'emetre un informe sobre el 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que inclourà necessàriament el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, per la qual 
cosa s’inclou l’annex següent: 
 
Annex 1, amb els quadres i llistes sobre el compliment dels terminis, un resum del nombre i la 
quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, la relació de factures 
que consten al registre de factures des de fa més de tres mesos sense que hi hagi hagut 
reconeixement de l’obligació, així com la mateixa relació agrupada per estat de tramitació del 
quart trimestre de 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 qual es 
regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el valor afegit.”  
 
Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que se celebri.” 
 
El Ple en resta assabentat.  
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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. Eduard Garcia 
 
Sí, bona nit a tothom. Malgrat que segurament en l’últim Ple no va sortir la pregunta, era una 
pregunta, diguem, bastant habitual durant els últims mesos, que el portaveu del Partit Popular 
s’interessés pel motiu pel qual els pisos del Mercat Vell seguien sense posar-se a la venda i 
sense llogar-los. Fa unes sessions, els vaig explicar la situació jurídica d’una manera 
segurament molt enrevessada, però la realitat és que la situació jurídica no és fàcil. Prova que 
no és fàcil és que avui hem tingut coneixement que el passat 19 de febrer el Tribunal Suprem 
va dictar una interlocutòria en virtut de la qual acordava estimar l’incident de nul·litat 
d’actuacions i declarar nul·la la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 24 
de març de 2011, i declarar també la nul·litat de tots els actes dictats en el seu 
desenvolupament d’execució. Això vol dir, la interlocutòria de 28 de març de 2011 i la sentència 
de 8 de setembre de 2011 també, i retrotraure totes les actuacions, previ emplaçament de la 
Generalitat de Catalunya, al moment anterior al dictat en la Sentència del 24 de març de 2011 a 
fi que la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es pronunciï sobre la validesa de 
l’estudi econòmic financer del Pla Millora Urbana del Mercat Vell.  
 
A la vista d’aquesta darrera resolució, que té unes conseqüències totalment incertes, i que ara 
intentaré fer unes pinzellades tenint en compte que actualment les actuacions tornen a estar 
sobre la taula de la secció 3ª de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya per dictar una nova sentencia, sembla que el més prudent, i el temps ens 
ha donat la raó, és de moment no posar els pisos a la venda, ni llogar-los. Què és el que s’està 
qüestionant per explicar-ho d’una manera entenedora? Doncs el que s’està qüestionant ja no 
és el Pla Millora Urbana, sinó que és fins i tot el projecte d’obres que es va redactar i aprovar 
en el seu dia. Una de les sentències que ara, diguem, s’han declarat nul·les feia referència al 
fet que aquell projecte d’obres era totalment vàlid i únicament qüestionava el tema de la cessió 
directa o indirecta de les places d’aparcament. Si recorden, vam intentar fer una concessió amb 
aquelles places i després vam haver de fer marxa enrere i posar-les en lloguer. Però, en tot 
cas, aquella sentència només qüestionava aquesta via directa o indirecta sobre les places 
d’aparcament. Després, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, entrant en l’apartat 
d’ingressos que el Pla de Millora Urbana s’havia redactat, qüestionava també la venda 
d’aquests pisos, atès que aquell Pla de Millora Urbana no preveia aquest punt. Amb aquesta 
resolució que hem tingut avui, no només es posa en qüestió tot el tema del Pla de Millora 
Urbana, com els hi deia, i es posa en qüestió només, si era correcte o no, fer una concessió 
amb els places d’aparcament, sinó que el que es qüestiona és el projecte en la seva totalitat i, 
per tant, el Tribunal competent haurà de dirimir si aquell projecte era correcte o no era correcte. 
Nosaltres creiem que el projecte era correcte, no hi ha motius per pensar el contrari, però 
creiem que hem de ser prudents. No ens agradaria trobar-nos en una situació en la qual els 
pisos fossin ocupats o, en el pitjor dels casos, fins i tot venuts, i després hi hagués una 
sentència que qüestionés, diguem, la realitat de l’obra construïda. Per tant, lamentablement el 
temps ens ha donat la raó i, lamentablement, els pisos del Mercat Vell actualment, llevat que hi 
hagi algunes notícies futures ràpides, doncs, creiem que el millor, i així ho recomanen tots els 
juristes que han participat en aquest procés i tots els juristes als quals hem consultat, doncs, 
sembla que el més prudent és, de moment, esperar i veure com evoluciona tota aquesta 
situació jurídica i que el tribunal es manifesti i veiem si, finalment, esperem que això es 
produeixi ràpid i d’alguna manera o altra puguem donar sortida a aquests pisos que ara mateix 
tenim immobilitzats. 
 
b. Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, bona nit. Una única qüestió, és en relació, saber si per part de l’Ajuntament s’està o 
s’ha iniciat alguna campanya durant aquest 2015, o si es va iniciar anteriorment i encara dura, 
en relació amb el control sobre la legalitat de les terrasses d’alguns dels restaurants del nostre 
municipi, és a dir, si s’ha identificat qui té i qui no té llicència? Si qui la té l’exerceix segons les 
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condicions que se li van donar en el seu dia? És a dir, si compleix amb l’espai delimitat? Amb 
l’horari d’obertura i tancament? Amb el tema de guardar les pròpies cadires o taules que hi 
hagin a l’exterior? És a dir, fer complir la normativa en relació amb aquest punt. Ens agradaria 
saber si hi ha hagut una campanya que s’hagi iniciat? Si és així, doncs, quines actuacions 
s’han dut a terme? Quines infraccions s’han localitzat? En fi, i com està realitzant aquest 
Ajuntament la intervenció en aquest aspecte, no? I si s’han localitzat algunes de les terrasses 
que no estaven legalitzades? O les que sí que estaven legalitzades i incomplien els 
requeriments que s’hagin fet? Una mica l’explicació sobre aquest tema. I, si no hi ha hagut 
campanya per al control de les terrasses del nostre municipi, si s’ha fet alguna actuació puntual, 
doncs, que se’ns informi sobre aquestes actuacions puntuals que s’hagin fet i a quins 
restaurants o terrasses s’ha fet aquestes actuacions. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Bona nit. Tenia algunes preguntes i alguns suggeriments per a l’Equip de Govern. Una d’elles 
és la següent. Fa uns mesos, vam arribar a un acord, amb els pressupostos i les inversions, i 
entre d’altres hi ha una de les inversions que s’ha d’efectuar, és una millora: posar uns 
semàfors al carrer Goleta, cantonada amb Guilleries. Nosaltres ―arran d’aquesta actuació que 
nosaltres vam demanar a través d’una petició dels veïns, que vam parlar, perquè la cruïlla 
presentava trams perillosos i mal senyalitzats― vam fer una anàlisi amb un tècnic de la situació 
d’aquesta cruïlla, i la volia manifestar perquè l’Ajuntament pogués prendre’n nota i, en el seu 
cas, les mesures oportunes. Dins de l’informe que ens ha elaborat un tècnic sobre la situació en 
concret d’aquesta cruïlla, que és la que hem estudiat sense ampliar a d’altres, ens va 
manifestar una sèrie de punts i es va detectar el següent.  
 
Als voltants hi ha uns pals d’aquests de fusta, que estan recoberts amb creosota. Li vam 
preguntar què és això de la creosota. I la creosota ens va comentar que són “mezclas de 
numerosas substancias químicas que proceden de la resina de arbusto de creosota y que se 
origina al quemar la madera. Entre las substancias químicas que se encuentran en las 
creosotas hay altas concentraciones de hidrocarburos aromáticos, policiclos, fenoles y 
querosoles”. Però el pitjor que ens va comentar és que “las creosotas pueden generar efectos 
adversos para la salud a corto y largo plazo. Los primeros son efectos asociados con la 
toxicidad aguda a las creosotas, irritación de las mucosas y de la piel, fotosensibilización, i 
rinitis o conjuntivitis. Las creosotas a largo plazo, pueden dañar el hígado, riñón, cerebro y 
causar cáncer”. Per aquest motiu, arran de l’estudi que vam fer del semàfor ens van informar 
que hi havia uns pals amb creosota que són perillosos per a la salut. Per tant, demanaria a 
l’Ajuntament que corrobori aquesta informació i, en el seu cas, que faci una actuació urgent.  
 
També, mirant el mateix semàfor, li vam donar diverses voltes i el semàfor, la cruïlla aquesta, 
no compleix la normativa per a la realització dels passos de vianants, ja que no estan 
senyalitzats i compta amb obstacles enmig, com fanals, arbres, etc. A més, és que no compleix 
normativa, o sigui s’ha d’adequar a normativa, tant el pas com el semàfor.  
 
Dins de l’informe, també es va afegir un següent punt, que és que els semàfors existents no 
compleixen normativa i col·locació de semàfors en vies públiques, per tant, creen inseguretat i 
perill amb els vianants. No m’estendré més, però el que sí que demanem és, com a mínim, una 
actuació urgent, una de la posada en marxa del semàfor i dos de l’estudi de l’entorn en les 
línies que acabo de comentar. 
 
En segon lloc, trasllado la petició d’una veïna, una senyora que té poca mobilitat, qui ens va 
manifestar que a la capella del cementiri, a l’entrar, no té, li costa a la gent gran o la gent que 
van amb crosses o que van poc a poc, els costa pujar, perquè sembla que hi ha una rampa i no 
hi ha cap lloc on agafar-se. I em va comentar, si us plau, trasllada-ho aquí a l’Ajuntament, 
perquè algú en prengui nota, perquè desgraciadament molta de la gent que va al cementiri és 
gent gran i són els que més pateixen quan hi ha defectes de mobilitat d’aquest tipus. 
 
També volia informar sobre una actuació que s’ha demanat en altres ocasions sobre unes 
parcel·les que tenen arbres, arbusts, entre els carrers Silveri Fàbregas i Pujades Truch, que 
presenten bastant degradació. Són parcel·les privades, ja ho sabem, perquè se’ns ha indicat. 
Segurament ja ens van indicar que l’Ajuntament ja ha fet notificacions als propietaris perquè 
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facin les neteges oportunes, però el cert és que jo des que estic aquí no he vist cap neteja en 
aquestes parcel·les. I m’hi he fixat especialment, perquè, ara, quan estàs aquí dalt, doncs 
intentes fixar-te més en coses que d’una o altra forma passen desapercebudes. Jo no sé si 
l’Ajuntament té capacitat d’actuar i reclamar o no, però en tot cas un dels veïns de la zona, ens 
va manifestar que s’havia adreçat en més d’una ocasió a l’Ajuntament, que algun tècnic o 
alguna persona que el va atendre li va donar resposta que sí, que això ja es faria i de fet 
continua igual. És una zona que concentra pins, malesa, arbusts, etc. Interessa que aquest 
tema es resolgui d’una vegada, perquè ja comença a passar de les línies vermelles. De fet les 
va passar fa molt de temps. Fa dies que no hi passo, sí, però no en fa gaires. Si això s’ha fet 
aquesta setmana ho celebraré i felicitaré l’Ajuntament, encara que hagi trigat quatre anys, eh, si 
és així, les meves felicitacions, estarem molt contents. Doncs, així ho faré, però no fa tants dies 
que no hi passo, molt poquets, però molts poquets. 
 
Per una altra banda, m’han traslladat que hi havia alguna subvenció pendent de cobrar, no sé 
si per la Federació de Comerç del Masnou, no sé si és de l’any passat. Em van comentar que 
no s’havien cobrat, no sé si a dates d’ara ja està resolt o no, però m’han dit que l’esperaven i 
que els diners no arribaven, era una mica perquè revisin les comptabilitats i els números, a 
veure com està el tema.  
 
Un altre punt que volia observar és aquest consistori. Bé, han organitzat un gran esdeveniment 
al Palau de la Música en què han assistit 750 persones, estem molt contents, catorze autocars 
del poble, estem molt contents. Suposo que els costos els ha assumit el municipi, estem 
contents, però la pregunta és per què es fa això a pocs mesos d’eleccions? És clar, d’això ja no 
n’estem tan contents. Perquè, és clar, qualsevol podria pensar malament i jo, personalment, 
tendeixo a pensar una mica malament que això s’hagi fet, sospitosament justament abans 
d’eleccions. Bé, al consistori vam començar al 2011, al 2012, no, no, justament abans 
d’eleccions. Bé, la meva pregunta és per quin motiu ara sí, perquè la Cobla Selvatana 
celebrava el centenari, però el centenari dura tot un any. O sigui, hi ha moltes actuacions durant 
l’any a l’anterior o al posterior. O sigui, jo crec que és un acte d’electoralisme impropi d’aquest 
Ajuntament.  
 
I, després, volia fer una observació. Vam llegir a una acta de la Junta de Govern Local un fet 
que jo no el tenia present o bé no el tenia documentat. Ho he consultat per aquí, sembla que un 
company meu tampoc, i és el desviament de pressupost pressupostari que hi ha hagut a la 
Casa del Marquès. La Casa del Marquès, sembla que la Junta de Govern Local, ha demanat 
una ampliació de la subvenció perquè el pressupost s’ha desviat. Vaig llegir ahir, vaig estar 
mirant-ho per sobre, i m’agradaria que el regidor ens donés una explicació de per què s’ha 
desviat aquest pressupost, les ofertes que es van presentar, com ha anat i què s’està fent per 
solucionar aquest potencial forat o no amb el pressupost d’execució de la Casa del Marquès? 
Potser ho he entès malament, però semblava que s’estava demanant un afegit, perquè la 
subvenció inicial, o sigui el pressupost inicial, havia pujat més del previst, i volíem una 
explicació. Gràcies 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Jo tenia algunes preguntes. La primera va 
adreçada a l’alcaldia. Fa uns plenaris vam fer aquí un acte institucional molt emotiu per al 
reconeixement d’una persona represaliada per la policia franquista, es va fer un reconeixement 
públic al cas, un suport explícit a la demanda d’aquesta família, que la seva demanda fos 
escollida per tota la causa que està oberta per la jutgessa d’Argentina. I jo el que volia saber és 
que amb la declaració que vam signar, ens vam comprometre a fer un acte institucional de 
reconeixement a aquesta família i a aquesta persona. Llavors, jo els preguntaria en quin estat 
està aquesta qüestió i si tenen la previsió d’algun calendari o d’algun acte en concret per a 
aquesta efemèride? 
 
D’altra banda, també li volia comentar al senyor Matas, la resolució d’un dubte. Em vaig trobar 
amb algunes de les persones que gestionen les guinguetes de la platja, i em va comentar que 
no tenien massa clar quina era la data exacta de l’obertura. Perquè em sembla en el plec es 
recull tota la normativa, no explicita exactament la data d’obertura. Diu que és per Setmana 
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Santa, però no sabem concretar si és per al Diumenge de Rams o per a la setmana següent. 
Era per saber quina és la interpretació d’aquesta norma. 
 
I finalment, comentar-los que aquesta setmana la xemeneia de la DOGI, justament el dimarts 
va començar a treure un fum estrany i, bé, que semblava que no havia estat filtrat amb el filtre 
que normativament han de posar. Jo ja fa mesos que vaig demanar quin és l’estat de la 
llicència ambiental d’aquesta fàbrica, i volia tornar-ho a reiterar, saber en quin estat està. 
Gràcies 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Bona nit a tothom. El passat plenari vaig recriminar al senyor Fàbregas, el regidor de Promoció 
Econòmica i responsable entre d’altres del Mercat Municipal, per no haver convidat l’oposició 
als actes organitzats en aquest espai en motiu del 20è aniversari del Mercat. La seva resposta 
no va ser gens diplomàtica i, si m’ho permet, poc afortunada, i la llegiré. Diu així:  
 
Em plau informar-li que tal com vaig informar a la sessió plenària, l’acte va ser organitzat per la 
Junta de Venedors del Mercat Municipal, que va ser la mateixa Junta que va convidar el 
director general de Comerç, el senyor Recasens, així com a les persones que li va semblar 
oportú.  
 
D’altra banda, a l’entrada del Mercat Municipal hi havia una pancarta que anunciava l’acte i dins 
del mercat també hi havia alguns cartells que també ho feien. No obstant això, atesa la seva 
queixa del darrer Ple, el passat 20 de febrer vaig trametre mitjançant correu electrònic la seva 
queixa per no haver estat convidat a l’acte a la Junta de Venedors del Mercat Municipal.”  
 
Que vingui un director general al Masnou i no es comuniqui a l’oposició diu molt de com fan les 
coses aquest govern. Traslladar la responsabilitat del protocol d’aquest acte als membres del 
mercat, diu molt de vostè com a polític. I enviar un correu electrònic de queixa als paradistes 
perquè no m’han convidat, diu molt de vostè com a persona. Es tracta d’un equipament 
municipal, d’un equipament de tots, i vostè és el responsable polític dels esdeveniments que 
s’hi fan. Personalment, crec que no el controla, que li va gran. I si no, com s’explica la resposta 
que ha donat a la senyora Carmen Martínez sobre la visita d’escolars al mercat el dia del 
Carnestoltes, que també llegiré. 
 
“Em plau informar-li que des del Departament de Promoció Econòmica del nostre ajuntament 
no teníem coneixement que el divendres de Carnaval cap escola visités el mercat municipal. 
(Fa una explicació i després continua). De cara a properes edicions farem que s’avisi amb 
suficient antelació per tal de poder programar les visites i evitar les molèsties que van poder 
provocar entre els paradistes i clients el passat divendres de Carnestoltes.”  
 
Jo crec que el paràgraf final és desafortunat, però jo no faré com vostè, jo no enviaré als pares 
dels alumnes de l’escola la carta que vostè va enviar, jo no ho faré. 
 
Canviant de terç, com diuen en els braus, ja hem parlat en altres ocasions dels habitatges buits 
que hi ha al Masnou, avui hi feia referència el senyor Eduard. Al nostre grup ens preocupa 
especialment els que hauria de gestionar la Generalitat i no ho fa. En l’actualitat al Masnou hi 
ha habitatges que haurien d’estar a disposició dels nostres joves o de persones en situacions 
econòmiques complicades i que no ho estan. Habitatges que sembla, i això no ho he pogut 
contrastar, però sembla que algunes persones que els ocupen no compleixen amb els mínims 
per fer-ne ús. Recordem que el Masnou va cedir el terreny i es van construir amb la voluntat 
que cada cinc anys i a través d’un concurs públic poguessin ser aprofitats. Això no està 
passant. Sabem que és responsabilitat de la Generalitat, eh, però creiem que el Govern no fa 
tot el que creiem que podria fer. Per això, senyor alcalde, per donar un pas endavant, 
m’agradaria seure amb vostè, juntament amb la resta de portaveus o persones responsables 
dels partits, per trobar-hi una solució. Volem trobar-hi una solució, fins i tot si aquesta passés 
per ocupar els habitatges buits i cedir-los a gent que ho necessiti. Compti amb nosaltres, compti 
amb mi en aquest tema. 
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Un empresari del municipi va sol·licitar una ocupació de via pública fa gairebé un any, l’1 de 
juliol de 2014. El senyor Eduard Garcia Gebani li va respondre el dia 20 d’octubre del mateix 
any que ho traspassava a la Comissió de Mobilitat. Hores d’ara aquest empresari sembla que 
no ha rebut cap informació, no ha rebut res de res. Nosaltres voldríem conèixer les vegades 
que s’ha reunit la Comissió de Mobilitat en tot aquest mandat, el nombre. I voldríem rebre còpia 
de les actes de les reunions que hi hagin pogut haver des de l’octubre del 2014 fins a la data 
d’avui. I ho manifestem en el Ple, doncs, perquè es tingui en compte. 
 
Jo també faré referència a l’acte del Palau. Darrerament observo que he desaparegut de les 
fotografies que es publiquen a la pàgina web. A l’acte del dia d’Andalusia, res de res, no aparec 
i en Miquel Iceta, que també hi era, tampoc. Segurament és perquè les fotografies es va cedir a 
l’entitat i l’entitat cedeix el que vol, ho entenc; però eren coneixedors, senyors del Govern, que 
hi havia altres persones que sortien, no hagués costat de res demanar les fotografies per lluir 
una mica més, no passa res, no passa res. És clar, però és que a l’acte del Palau de la Música 
tampoc no hi surto i aquí sí que hi vaig anar i sí que hi havia fotògraf, perquè vostès hi surten 
tots. Somrient, home, algú hi hauria, les fotos les va fer algú. Algú va fer les fotos, dic jo. Jo no 
ho he vist. Escolti, si a vostès no els importa és el seu dret, però jo no, jo sí que vull sortir a la 
foto. Escolti, no ha sentit allò que qui no surt a la foto, doncs ja està. Escolti, algú deu pensar al 
Suñé ni aigua, no. Bé, jo crec que o és que l’esdeveniment l’organitzaven els casals. En tot cas, 
li prego que si han d’enviar una carta, no li enviïn la carta de queixa al casal dient que no surto 
a la foto, també, perquè també són capaços de fer-ho. O sigui que en tot cas prenguin-s’ho com 
una broma, però tinguin en compte que si les persones de l’oposició assistim als actes, jo crec 
que el tracte cordial i de coherència és permetre que puguin, també, sortir, que es visualitzi que 
hi participem. Perquè quan nosaltres governàvem a les fotos també sortien, segurament no tant 
com els agradaria, d’acord, però hi sortien, a més d’una. 
 
I ja per tancar, en relació amb l’observació que ha fet el senyor Eduard Garcia, sí que li agrairia 
que ens facilités la informació. Estem molt interessats a conèixer el contingut i li pregaríem que 
quan tingui més informació, doncs, ens la faci arribar. 
 
I sí, un apunt més ja per tancar, per no avorrir el públic assistent, és que vaig fer constar al 
regidor de Manteniment i al de Salut Pública una informació pel que fa a uns roedors, unos 
malditos roedores que anaven passejant pel carrer Almeria. No sé si hi ha la possibilitat 
d’arranjar aquest tema, no sé com està, si ens poguessin, doncs, facilitar informació sobre 
aquest tema. Moltes gràcies i bona nit. 
 
El Sr. Pere Parés 
  
Bé doncs, podem donar resposta en aquests moments a algunes qüestions. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Per respondre a la senyora Crespo. Les guinguetes tenen al contracte, al plec, que poden obrir 
l’1 d’abril, o sigui a partir de l’1 d’abril o quan Setmana Santa cau abans el Diumenge de Rams. 
I aquest any se’ls ha comunicat a tots que a partir del dia 18, és a dir, des d’ahir ja podien 
muntar i, de fet, ja n’hi ha algunes que ja estan muntant. Per tant, això se’ls ha comunicat a 
tots. En el plec ho posa, per tant, ja fa diversos anys. Em sobta una mica. Vull dir, sempre es 
dona, o sigui sempre diem, sempre donem deu dies abans perquè puguin muntar, perquè el dia 
primer que poden tenir obert, ho puguin fer. Sí, sempre hem facilitat el que és el muntatge, eh. 
 
Carrer Almeria, per part de Salut Pública, se li ha fet l’actuació i per part de Manteniment tinc 
comprovat que allò és un espai privat. No obstant això, sempre ens ho mirem i actuem en 
funció del que correspongui. 
 
El Sr. Ferran Flo 
 
Bé, ampliant una mica la informació del company Matas, volia dir al senyor Suñé que abans 
d’ahir, justament, es va fer una intervenció allà. Van anar-hi els de Serviset-Plagas a fer una 
intervenció justament per eradicar tots els rosegadors, d’acord? De tota manera, hi ha un 
problema amb la tapa del clavegueram, es veu, i amb això ja no hi entenc, perquè no és cosa 
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meva, no. Però s’hauria de solucionar primer aquest tema, perquè si no tornarem a estar igual. 
Quan això estigui tapat, ben tapat, m’imagino que no sortiran més. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Sí, per donar contesta en part, abans ho he fet mig en broma al senyor Federico de las Heras, 
doncs, volia comentar-li que, efectivament, hi ha part d’aquells solars que ja s’han netejat. A mi 
m’agradaria parlar seriosament d’aquests temes, perquè a vegades em sembla que és 
frivolitzar d’una manera massa gratuïta, quan sembla que l’Ajuntament no ha fet res en quatre 
anys. No és la primera vegada que parlem del procediment que s’ha de seguir en cas que un 
propietari no tingui cura com cal de les seves propietats, quin és el procediment que s’ha de 
seguir per tal que l’Administració pugui actuar. Per tant, aquest és un procediment, no li ho 
explicaré ara, ja li ho hem explicat moltes vegades, s’ha de notificar al propietari, se li han de 
donar terminis perquè presenti al·legacions, els propietaris a vegades no agafen les 
notificacions, s’ha de penjar al taulell d’edictes de l’Ajuntament, en el que tinguin la residència si 
és que es coneix, i, per tant, són processos que s’allarguen en el temps i s’allarguen més del 
que als veïns els agradaria i més del que a nosaltres ens agradaria.  
 
En aquest cas concret del qual vostè parla, doncs, aquesta actuació ha acabat amb una 
execució subsidiària per part de l’Ajuntament. Per tant, l’Ajuntament ha arribat fins al final, i fins 
al final vol dir que d’entrada ha estat l’Ajuntament qui ha fet la neteja, ha estat l’Ajuntament qui 
s’ha fet càrrec del cost i ara seguirà el procediment per tal que el propietari del solar acabi 
pagant aquest cost que ha tingut l’Ajuntament. Però,per tant, m’agradaria matisar, que la feina 
està feta i que moltes vegades si no es fan les coses abans és perquè els mateixos 
procediments no ens ho permeten i no perquè no tinguem voluntat de fer-ho. 
 
Referent als habitatges buits als quals feia referència el senyor Suñé, doncs, volia comentar-li 
que aquesta és una preocupació que hem traslladat en alguna ocasió a l’Agència Catalana 
d’Habitatge, que és qui gestiona el Parc d’habitatge protegit, i volia comentar-li també que tot i 
que s’ha guanyat en agilitat el que ens trasllada l’Agència és que hi ha vegades que aquests 
pisos, quan es desocupen i s‘han d’ocupar de nou per uns nous llogaters, doncs, és necessari 
fer algunes mínimes tasques, bé en alguns casos mínimes i en d’altres no tant mínimes, unes 
tasques de neteja i unes tasques d’arranjament dels danys que s’hagin pogut produir, i a 
vegades no són danys, sinó només el mateix desgast, diguem, que tot habitatge té quan ha 
estat ocupat durant un llarg període de temps. L’Agència d’Habitatge té una empresa que fa 
aquests arranjaments i per contracte el temps que tenen és de dos mesos per procedir en el 
cas, bé, en tots els casos, a arranjar-los en aquest període de temps. Per tant, en el pitjor dels 
casos sí que és veritat que els pisos poden fer la sensació de desocupats, aquesta 
desocupació es produeix màxim en aquest període de temps, que és el que té l’empresa per fer 
els arranjaments, però li he de comunicar que aquest termini s’ha reduït molt en el present 
mandat i s’ha treballat molt per tal que aquests terminis fossin el més curts possibles. En els 
casos en què els habitatges no presenten danys i es poden ocupar, pràcticament al dia 
següent, doncs, em consta que també, s’agilita per tal que aquests pisos s’ocupin quan al més 
aviat possible. Res més. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, per respondre a la senyora Crespo, que al final esmena la moció que es va aprovar en 
aquest plenari sobre el cas del veí del Masnou, Lluís Benito. Volia dir-li que ja fa un cert temps 
que hem encarregat un estudi sobre aquest cas per fer una publicació. La idea seria fer que 
aquest cas servís per iniciar una col·lecció de monografies sobre la recerca històrica local, i la 
primera seria aquesta, i esperem tenir-ho a punt per presentar-ho a finals del mes d’abril. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies, senyor alcalde, bona nit. Per contestar al senyor de las Heras. No sé ni com 
començar. Diria que la ignorància, a vegades ens ofusca. Vostè parla d’una sortida al Palau de 
la Música. No és una sortida al Palau de la Música, és la festa de la gent gran que no ens hem 
inventat en aquest mandat, que ja ve de molts mandats anteriors. En l’època del senyor Xavi 
Serra com a regidor de Gent Gran, es feien berenars o sopars, altres coses. Que el darrer any 
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de govern, el senyor Xavi Serra i del PSC es va fer un berenar perquè la crisi econòmica, ja 
cada cop, doncs, tocava més i que en el primer mandat en el qual jo estic com a regidora, 
mantinc i proposo fer un canvi de format. Adaptant-lo, evidentment, al sistema econòmic i a 
noves demandes. I passem a fer un programa més cultural. Per això, el segon any, a demanda 
dels casals amb qui em reuneixo i amb altres associacions de gent gran, decidim donar-li un 
tomb i el primer any es fa una obra de sarsuela. En tres sessions la qual cosa, si compta ja són 
aquestes 750 que diu. El següent any es va fer cuplet i aquest any s’ha fet cobla. I s’ha fet 
cobla en aquesta data perquè és quan la Cobla Selvatana, que feia el centenari, sortia en el 
Palau.  
 
El que passa és que darrerament vostè veu electoralisme allà on no n’hi ha. Vostè, amb tot el 
dret de fer-ho, el que em sembla indignant, i m’ho ha posat molt bé perquè no hagués tret 
comentari, és en aquesta revista que tothom coneix com El Masnou Viu, a dos mesos d’acabar 
i de fer unes eleccions, algú que es diu Federico de las Heras perd l’oportunitat de parlar de 
coses interessants per dir una cosa tan senzilla com, entre el guirigall i fent referència a la festa 
de la Gent Gran veig una independentista lluint peineta, és una il·lusió o una pujada d’empatia, 
potser ni l’un ni l’altra, o fins i tot ben al contrari, ves a saber. Doncs aquesta independentista 
amb peineta, que no era peineta, era una flor, doncs sóc jo i a molta honra, que sóc catalana i 
m’encanta ballar sevillanes. Si vostè ballés flamenc, perdó, tango, jo no li qüestionaria la seva 
espanyolitat. El que em sembla d’una baixesa moral increïble és ficar-se amb la meva vida 
privada, perquè és totalment privada, pública però privada. I jo mai li he qüestionat quines són 
les seves aficions. Per tant, si aquí vostè també hi veu electoralisme és el seu problema, li ben 
asseguro que no és així. Gràcies. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Per donar resposta a algunes de les preguntes. En referència al tema 
del semàfor del carrer Guilleries, volia informar al senyor Federico de las Heras que, en aquests 
moments, estan elaborant els informes tècnics per contractar-lo. També volia demanar-li que si 
vostès han fet un informe i ens el volen fer arribar, doncs el podem estudiar. 
 
En relació amb el tema de la subvenció de la Federació, certament, hi ha un romanent que no 
es va pagar del conveni del segon semestre de l’any passat, en concret són 4.000 € i no s’han 
pogut pagar perquè aquest any hi ha hagut un canvi en el programari informàtic que utilitza 
intervenció que ha fet que hi hagi un endarreriment en certs pagaments. Per intentar agilitzar 
això, a la Junta que hi ha hagut just abans d’aquest plenari, hem aprovat el conveni 
corresponent al primer semestre del 2015, per veure si, ja sigui el romanent que queda al 2014 
o la bestreta prevista en aquest primer conveni, se’ls hi pot avançar tant aviat com sigui 
possible. 
 
En relació amb el tema que va veure en un acte de la Junta de Govern Local i la Casa del 
Marquès, no es tracta d’una modificació vinculada a una major despesa, sinó que el que hem 
fet és adequar el projecte de sol·licitud de subvenció que es va demanar en el seu dia, i estem 
parlant del 2010, en les certificacions d’obra. M’explico. Com vostè sap, el centre d’empreses 
Casa del Marquès ha rebut finançament tant de Fons Social Europeu com de la Diputació. El 
Departament de Governació periòdicament obre un període de certificació en el qual els 
ajuntaments que han rebut subvenció poden justificar la despesa executada durant aquell 
termini. Nosaltres hem anat certificant i no hem tingut cap problema amb la certificació de 
l’avantprojecte, del projecte executiu, de la compra de mobiliari, de la compra d’equips 
informàtics. Ara bé, ens hem trobat que quan hem anat a certificar obra, la certificació que vam 
emetre ens la van revocar. Per què? Perquè en el projecte de subvenció que vam sol·licitar en 
el seu dia els conceptes no casen amb els conceptes que figuren a les certificacions d’obra. Per 
exemple, en el projecte de subvenció figura, em sembla, reforma de la Casa del Marquès, en 
canvi en un altre lloc posa obra. En un lloc posa climatització, en un altre posa bé no sé, bé, els 
conceptes no casen i el que estem fent ara o el que vam fer en el seu dia és adaptar el projecte 
de sol·licitud que es va fer en el seu dia. Modificar-lo adaptant-lo a les certificacions d’obra 
perquè quan certifiquem, quan obrin el proper període, poguem certificar i no ens tirin endarrere 
la certificació. No sé si m’he explicat, però bàsicament és això.  
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Després, en relació amb la intervenció que ha fet l’Ernest Suñé, no entraré amb el tema del 
Mercat, que jo crec que, a veure, si hi ha una entitat, diguem-li associació de paradistes del 
mercat que organitza un acte, el més lògic és que és l’associació qui convidi. Com que vostè va 
expressar el seu malestar allà, em semblava adequat fer-los-el arribar. Jo crec que vostè té la 
pell fina, però, bé, és una opinió molt personal. 
 
En relació amb el tema de la mobilitat i la Comissió de Mobilitat, l’informaré no sé quantes 
vegades ens hem reunit, bastants, i li faré arribar les actes en el proper Ple. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Però això no és un debat. Vostès pregunten, nosaltres responem.  
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Gràcies, senyor alcalde. De fet, és per al·lusió directa, com s’ha fet en altres plens, no 
m’invento res de nou. Només volia contestar a la senyora Condeminas, dues coses. La seva 
opinió de l’acte dels avis em sembla molt bé, però jo la titllo, i mantinc la meva opinió, que hi ha 
un electoralisme molt gran en aquest acte. Jo respecto la seva opinió.  
 
Pel que fa a la segona part de la intervenció, no sé a compte de què venia, tindria ganes de 
parlar, però no sé arran de què venia, perquè no contestava la pregunta que jo li havia fet. En 
tot cas, criticava un escrit meu en el qual vostè, pel que he vist, s’ha sentit al·ludida i 
profundament ofesa. Bé, torni-se’l a llegir, no ara perquè no és el moment, i cadascú que en 
tregui les seves conclusions. Que cadascú en tregui les seves conclusions, però tampoc les 
tregui del seu lloc, que és el que acaba de fer vostè. Gràcies. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Ja sap, senyor alcalde, que no utilitzo mai aquests torns i aquestes coses, que em semblen 
estranyes, però en tot cas s’ha dit el meu nom diverses vegades, per part de la regidora, i volia 
aclarir que aquesta no és una festa que ens vam inventar nosaltres, sinó que és una festa que 
té més de trenta anys de funcionament en aquest poble. La festa dels avis, i que inicialment 
sempre ha tingut aquest format de dinar amb música en alguns casos i a l’aire lliure. I, per tant, 
sempre s’havia celebrat al mes de maig. Cada quatre anys aquesta era una festa que portava 
problemes, perquè a l’hora d’organitzar-la mai sabies si l’havies de moure una setmana aquí 
una setmana allà, perquè ningú pensés que podia interpretar-se com una festa electoralista. Jo 
no entraré en el debat actual, que en tot cas crec que és un altre tipus de cosa, el que és 
planteja, no només això. Però, en tot cas, aquest acte sempre s’ha celebrat en aquesta data i 
sempre en aquestes condicions. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Seré molt breu. És pel que fa a la resposta que m’ha donat el 
senyor Matas del tema del clavegueram, que explicava que a l’espai on jo he traslladat la 
queixa dels veïns és un espai que és privatiu d’accés públic i que segurament això deu ser una 
tasca... És clar, jo no sé si el clavegueram també forma part de la responsabilitat veïnal, però 
en tot cas si és així i, tot i agraint l’esforç d’haver-s’ho mirat i l’esforç de Salut Pública, que ho 
comuniquin als veïns. Perquè jo crec que ells estan esperant que sigui l’Ajuntament qui ha 
d’arranjar l’espai, és a dir, si no és de l’Ajuntament, digui’ls-ho perquè ho sàpiguen perquè sinó 
el problema s’anirà enquistant. I gràcies per l’actuació tan eficaç. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies, senyor Suñé. Ara per al·lusions haig de donar la paraula a la senyora Condeminas. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Primer, volia agrair al senyor Xavi Serra l’ampliació de l’explicació, encara que no convencerem 
el senyor Federico de las Heras, tampoc és la meva intenció. No em faci passar per tonta, 
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senyor de las Heras, amb peineta i independentista i tal com vostè parla només podia ser jo. I 
on vostè diu, o fins i tot al contrari vés a saber amb punts suspensius..., queda molt clar el que 
vostè deixa entreveure entre línies. Si ha escrit una cosa sigui conseqüent i admeti-la i no té 
més, jo, li repeteixo, considero que és baixesa moral, perquè mai en aquest plenari cap regidor 
havia atacat la vida privada de cap altre o fer-ne mofa, que és el que entenc jo que fa vostè 
aquí. Jo esperava com a mínim una rectificació demanant disculpes, no és així, cap problema. 
Cadascú queda en el lloc que queda. 
 
El senyor Pere Parés dóna per conclòs el debat. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, sent les 21.20 hores, s’absenta el senyor Llorenç Birba i 
Fonts. 
 
13. Moció dels grups municipals d’ERC-AM i CiU en defensa del manteniment de l’oferta 
educativa al municipi, amb les esmenes incorporades del Grup Municipal d’ICV-EUiA 
 
La senyora Noemí Condeminas Riembau, llegeix la moció següent: 
  
“La comunitat educativa del Masnou ha apostat sempre, i de manera ferma, per una oferta 
educativa de qualitat al municipi. El compromís municipal amb l’educació s’ha fet palès amb 
l’aprovació de mocions de suport en diversos moments de la història més recent. 
 
En aquests darrers anys, l’amenaça de supressió d’alguna línia de P3 ha estat una constant, 
que es va concretar en l’intent de suprimir un grup de P3 a l’escola Lluís Millet per al curs 2010-
2011. Afortunadament, l’acció conjunta de la comunitat educativa i de la totalitat del consistori 
va aconseguir que, tard i malament, la Generalitat acceptés les demandes del Masnou, 
rectifiqués i tornés a crear el grup de P3 que prèviament havia acordat suprimir. 
 
A les portes d’un nou procés de preinscripcions, per al curs 2015-2016, la comunitat educativa 
del municipi ha mostrat de nou les seves inquietuds, en el sentit que un tancament d’una línia 
educativa podria derivar a curt termini en un tancament d’una escola, d’un projecte educatiu i 
d’una opció educativa i, en definitiva, a la rebaixa de la qualitat de l’oferta educativa per a les 
famílies masnovines.  
 
És del tot inacceptable que la Generalitat de Catalunya, ignorant les competències que l’actual 
marc legal atorga als ajuntaments en matèria educativa i més concretament a les taules mixtes 
de planificació i a les OME en l’àmbit de la planificació de l’oferta educativa i en els processos 
de preinscripció i matrícula, actuï unilateralment a l’hora de decidir el contingut de l’oferta 
esmentada al Masnou.  
 
Atès que ens han arribat mostres de preocupació per les decisions que es pugui plantejar el 
Departament de la Generalitat de Catalunya sobre l’oferta educativa municipal. 
 
Atès que l’actual Llei d’educació de Catalunya estableix el principi de coresponsabilització de 
l’Administració local en l’administració educativa i defineix mecanismes per determinar 
conjuntament l’oferta educativa del municipi. 
 
Atès que mantenim vigent el nostre compromís amb l’oferta educativa actual del Masnou, 
diversa i de gran qualitat. 
 
Atès que creiem en una escola digna, propera, equànime i basada en els valors de la 
solidaritat, en què tots els nens i nenes del municipi puguin ser escolaritzats en les millors 
condicions possibles i amb els recursos adequats.  
 
És per totes aquestes raons que es proposa al Ple municipal l’adopció dels acord següents: 
 
Primer. Reiterar la defensa d’un model d’escola basat en una previsió eficient i a llarg termini, 
no subjecte a la improvisació del moment en funció del context. 
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Segon. Expressar el nostre rebuig al tancament de cap línia per al curs vinent al municipi del 
Masnou, molt especialment de cap escola pública. 
 
Tercer. Ratificar el nostre compromís per garantir l’oferta educativa actual al Masnou, assumint 
les gestions que convinguin amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Reiterar al Departament d’Ensenyament la nostra exigència de màxim sobre les competències 
que l’actual marc legal atorga als ajuntaments, i molt especialment a l’Ajuntament del Masnou, 
en matèria educativa i més concretament a les taules mixtes de Planificació i a les OME en 
l’àmbit de la planificació de l’oferta educativa i en els processos de preinscripció i matrícula.  
 
Quart. Donar suport a la comunitat educativa del Masnou en les seves reivindicacions i 
treballar, conjuntament, sempre que calgui defensar aquesta necessitat davant el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. Traslladar aquests acords al president i al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d’Ensenyament, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als 
claustres i a les AMPA dels centres educatius del Masnou, al Consell Escolar Municipal i a les 
entitats, associacions i col·lectius del nostre municipi.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Evidentment, estem d’acord amb la moció perquè no podia ser d’una 
altra forma, perquè és un tema que reclamem per a la gent jove del nostre municipi, per als 
nostres nens. El que sí que em sorprèn una mica és que els ponents de la moció, com són 
Esquerra i CiU, presentin aquestes mocions sense presentar-nos un memoràndum, una 
informació sobre les actuacions que han fet davant dels seus mandataris, del mateix partit, que 
són els qui governen a la Generalitat de Catalunya i els que estan provocant aquestes 
retallades. És a dir, el mateix partit que està governant a la Generalitat de Catalunya amb el 
suport del mateix partit que està aquí, també, presentant la moció són els mateixos que 
presenten la moció en comptes de dir-nos: hem fet aquestes accions davant de la Generalitat, 
davant dels nostres partits amb qui tenim tant bon feeling, tanta línia directa per resoldre aquest 
tema, aquest problema que ens estan plantejant. Llavors, és clar, el tema de la moció jo ho veig 
molt bé quant al resultat, però ho trobo malament de plantejament. Penso que és una mica 
rentar-se les mans per part de vostès davant de la comunitat educativa i dels nens i dir, això no 
va amb nosaltres i, bé, per això presentem aquesta moció. Doncs jo penso que sí que va amb 
vostès i han de donar explicacions també de la seva coresponsabilitat, del que estan governant 
la gent dels partits als quals vostès pertanyen. I això ho estan obviant. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Senyor de las Heras, això no és una partitocràcia, és una institució. I l’alcalde del Masnou, a 
partir d’ara, no anirà en nom de Convergència i Unió i Esquerra Republicana. L’alcalde del 
Masnou quan vagi al Departament, que hi anirà, que ja hi ha anat, hi anirà en nom de tota la 
corporació i en nom de tot el poble del Masnou. I això vostè ho oblida, és a dir, el que estem 
parlant aquí va molt més enllà dels partits polítics, molt més enllà dels posicionaments que 
tenim cadascú, ideològics. Per tant, és la corporació la que està donant aquí una manifestació 
de quin és el sentit.  
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
En primer lloc, volia agrair als ponents l’acceptació de les esmenes presentades pel nostre 
grup. Volia lamentar que encara avui hàgim de fer mocions i declaracions d’aquesta mena, ja 
que això hauria de ser un principi general del funcionament del país i que el manteniment de les 
línies educatives no hauria d’estar permanentment en discussió. Però aquesta no és la primera 
moció que s’aprova en aquest plenari, no aquest any però en anys anteriors, en el mateix fet. 
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Sobre aquest fet, el nostre Grup, si no recordo malament, ja n’ha presentat alguna en anys 
anteriors i ve a ser una reiteració anual. Ara cada any hem d’aprovar una moció tornant a 
repetir que no volem perdre cap ni una de les línies educatives que tenim. Bé, en un moment 
en què es parla tant d’estructures de país, d’estructures d’Estat, d’un país nou, nosaltres 
reiterem que un element fonamental i que defensarem totalment en tots els casos és que 
tinguem una escola pública, laica, catalana i de qualitat. Aquesta és un reivindicació que no és 
del 2015 ni del 2010, aquesta és la mateixa reivindicació que la major part de la comunitat 
educativa tenia ja als anys setanta. És la mateixa reivindicació exactament. I que aquesta és 
l’única via i un instrument vital per tenir un futur més just socialment. L’educació és un element 
fonamental i no podem deixar perdre ni una sola línia d’escola pública. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Només també, breument, volia agrair també el vot que després farà 
l’altre ponent de la moció, la senyora Condeminas, de la resta de grups municipals. També les 
esmenes que s’han incorporat des d’Iniciativa per Catalunya, després amb la intervenció que 
ha fet del senyor De las Heras, jo crec que desconeix els organismes, els mecanismes que té 
aquest Ajuntament per debatre aquests temes i dels quals es dóna compte en diferents 
organismes que té l’Ajuntament, com el consell escolar, etc. Vull dir que estaria bé que se 
n’informés una mica abans, perquè es dóna compte de tot això, i ja li ho detallarà segurament 
la regidora d’Ensenyament. Dissortadament, és important que prenguem una decisió 
d’aquestes, un presa de posició d’aquestes característiques precisament en el moment en què 
s’estan fent les preinscripcions a les noves escoles del Masnou, i l’oportunitat és aquesta. 
Primer de tot, que quedi clar el posicionament d’aquest consistori, quin és, de defensa de les 
actuals línies escolars aquí al Masnou, especialment de l’escola pública, com diu aquesta 
moció que presentem avui i, per tant, és important que hi hagi aquest posicionament, que hi 
hagi aquesta posició ferma que s’ha tingut davant de la Generalitat amb la possible amenaça 
que, històricament, també s’havia produït de possibles línies de P3 de tancament. I, per tant, 
que quan van a la una l’Ajuntament i la comunitat educativa aquest municipi sempre se n’ha 
sortit, defensant totes les línies educatives d’aquest municipi. Per tant, és bo que hi hagi aquest 
pronunciament, és bo que hi hagi aquest ampli consens i que puguem mantenir el projecte 
educatiu que té aquest municipi, que pugui tirar endavant amb totes les escoles del Masnou i 
que defensem, també, el conjunt de les escoles i el conjunt de l’escola pública d’aquest 
municipi. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies. Bé, volia  agrair a tots, igual que el meu company, el vot unànime de tot aquest 
consistori, que crec que no podia ser d’una altra manera. Perquè l’únic que fem és donar 
suport, doncs, a tota la comunitat educativa i, per tant, en benefici de tots els nens i nenes del 
Masnou. Hem de dir que després de diferents gestions hem aconseguit sortir amb les deu línies 
tal com s’havia previst, que aquesta setmana es va acabar el període de preinscripció i que, 
sorprenentment, i ha estat una notícia molt bona, hem anat per sobre del padró que teníem, 
cosa que no passava fa moltíssims anys. Això vol dir, doncs, que en altres municipis hauran 
vingut nens de pobles propers i això fa que tinguem una eina més a l’hora d’anar al 
departament. No donaré encara dades, perquè encara falten les segones opcions i veure com 
quedarà repartit, si bé és cert que déu n’hi do com de ben repartit ha quedat i que, tan bon punt 
es puguin fer públiques, ho farem. Ara evitarem fer-ho per respectar els centres que encara no 
tenen totes les dades i perquè puguin córrer números que no siguin del tot exactes. A l’espera 
de com queden aquestes opcions, miri, aquesta nit, senyor De las Heras, tornem a estar 
condemnats a ser protagonistes. Un s’ha de preparar les coses o abans de parlar ha de tenir 
molt coneixement de causa. I a mi em sap greu dir-li-ho així. Però, és clar, resulta que hi ha una 
cosa que es diu Consell Escolar Municipal, on totes aquestes gestions, si vostès vinguessin, 
haguessin tingut el coneixement ple de cada una de les reunions en què el senyor alcalde, o 
aquesta regidora, hem estat anant i què s’ha fet. Perquè la resta de grups la tenen. També hi 
ha una cosa que es diu comissió informativa, on també s’han donat més d’una vegada i on es 
va presentar aquesta moció i on es va explicar per què es presentava. I on es va deixar molt 
clar que a dia d’avui ningú ens ha dit que ens tanca res, però veient com estan les coses, com 
diuen aquells “quien golpea primero, golpea dos veces”, doncs hem decidit tornar a ensenyar 
les dents a la comunitat i dir-los: aquí estem i no us oblideu que nosaltres anem tots a l’una. 
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Però bé, sembla que vostè, com deia el senyor Oliveras, no fa ús dels mecanismes que tenim i 
potser és electoralista no, el que vostè està fent avui, o no. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
És clar, en qualsevol cas ara té la paraula; però, punt sisè: abans hem deixat palès que ja hem 
superat els 23.000 habitants i això també, per a la nostra comunitat educativa i per al futur de 
l’oferta i del model educatiu, doncs, també és una notícia molt bona, evidentment. Senyor De 
las Heras té la paraula. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, jo penso que la senyora Noemí Condeminas no m’ha entès bé o no em vol entendre. Aquí 
per alguna hem votat a favor de la moció, perquè evidentment hi estem d’acord. És bo per a 
nosaltres això. Jo el que he dit i he reiterat, independentment de les vegades que haguem anat 
o no a les comissions, és que és una cosa molt senzilla i que vostè està obviant, no. Que, de 
fet, la rèplica dels partits polítics que estan governant en aquest municipi, que és la rèplica dels 
partits polítics que estan governant a la Generalitat, doncs, jo penso que tenen altres de factos, 
ha estat així, de facto. Amb els matisos que cadascú li vulgui donar, de facto ha estat així, 
tenen mecanismes —com han demostrat en nombroses ocasions— per fer valdre els seus 
posicionaments dins dels partits que representen, per evitar arribar a aquestes situacions. Jo 
em refereixo a això, a demanar quines actuacions més han fet en aquest favor? No les que ha 
fet la comunitat educativa i el Ple i tot l’Ajuntament, que està molt bé, però jo parlava 
personalitzant. No és el mateix que governés un partit A aquí i Z allà, no és el cas. Governen A 
i A, doncs d’això estic parlant. Gràcies. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Repeteixo. Quan jo vaig a reunir-me amb l’A, B, C o qui vostè vulgui, hi vaig com a regidora 
d’Ensenyament, sigui de CiU, sigui d’Esquerra, sigui del PP, sigui del partit que sigui. Que 
nosaltres tinguem contactes polítics, com tots els partits, evidentment. Però això no s’amaga, 
això s’explica, i li torno a repetir: en el Consell Escolar Municipal fins i tot es van dir els noms 
dels diputats amb qui havíem estat parlant. Si vostès haguessin vingut els sabrien. Si vostè no 
els sap, jo els els dic, no hi tinc cap inconvenient a tornar-li-ho a explicar. Però, és clar, no em 
digui que no es fa, perquè això ja s’ha fet. Simplement això.  
 
14. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM en relació amb la gestió i 
l’atorgament de les beques de menjador a Catalunya 
 
La senyora Marta Neira Reina llegeix la moció següent. 
  
“Des dels ajuntaments volem expressar el nostre malestar davant les greus conseqüències que 
la situació de crisi econòmica i social està provocant en un dels sectors més febles de la nostra 
societat: la infància. 
 
Prioritzar les polítiques d’infància vol dir prioritzar-les des del punt de vista pressupostari. La 
mitjana europea d’inversió pública a la UE l’any 2013 és del 2,27 % del PIB, mentre que a 
Espanya i Catalunya no arriba a l’1 %.  
 
Les últimes dades fetes públiques per Creu Roja ens diuen que cada any acudeixen a aquesta 
entitat 57.200 famílies per falta d’accés a aliments frescos o variats, sent ja el 29,3 % els infants 
que viuen en risc d’exclusió social i que pertanyen a centenars de milers de famílies de les 
200.000 persones que ja no reben cap ingrés (amb dades de 2014). 
 
Cal, per tant, assegurar la inversió pública necessària en infància per tal de disposar d’un 
pressupost adequat a les necessitats dels infants que garanteixi el desenvolupament dels 
infants de famílies en situació de vulnerabilitat social en un entorn socioafectiu segur, capaç de 
cobrir totes les seves necessitats i que els faciliti l’accés a l’educació, a la salut, a un habitatge 
digne i a una alimentació saludable per capacitar-los per a la vida adulta en plena igualtat 
d’oportunitats.  
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Volem expressar la nostra indignació per la situació d’insuficiència de les beques de menjador 
en un moment d’especial dificultat com l’actual, on cal que les administracions garanteixin allò 
que considerem bàsic i prioritari: la prestació del servei escolar de menjador, una alimentació 
adequada i saludable a la població més vulnerable que són els infants i joves.  
 
El darrer procés d’atorgament de beques de menjador ha posat de relleu la manca de 
finançament necessari per part de la Generalitat de Catalunya per garantir una alimentació 
equilibrada als infants catalans.  
 
Un clar exemple, en aquest sentit, és el rebuig a la Proposició de llei sobre el servei escolar de 
menjador que va debatre el Parlament el passat 9 de febrer, la qual pretenia donar resposta a 
les necessitats bàsiques dels infants en condicions de vulnerabilitat, així com regular l’accés, 
l’ús i el funcionament d’un servei de prestació complementària a les escoles. 
 
També la necessitat d’ajustar els criteris econòmics i socials perquè es puguin beneficiar el 
major número de famílies en risc d’exclusió. Hores d’ara, milers de famílies a tota Catalunya no 
tenen accés a una beca de menjador per als seus fills/es, tant pels barems d’accés com per la 
lentitud en l’atorgament de les beques gestionades per alguns Consells Comarcals.  
 
La cobertura de les beques ha baixat a Catalunya en 10 punts des del 2010, del 34 % al 24 %, 
un fet que contradiu els acords contemplats al Pacte per la Infància a Catalunya que agents 
socials, partits polítics i Govern van acordar el passat mes de juliol de l’any 2013.  
 
Una bona part dels ens locals, amb la intenció de donar resposta a aquelles famílies que 
queden fora dels barems establerts i que, tot i així, es troben en situacions d’exclusió social, 
han elaborat protocols de concessió de beques complementàries per donar resposta al conjunt 
de la població amb necessitats d’alimentació. Aquestes beques es financen amb recursos 
econòmics dels mateixos Ajuntaments sense que sigui la seva competència, fet que suposa un 
pas més en l’asfíxia pressupostària en la que es troben molts Ajuntaments de Catalunya, més 
encara si tenim en compte que normalment és l’Ajuntament qui avança els diners per al 
pagament de les beques, en una situació de retard en el pagament de les quantitats acordades 
al Contracte Programa o del deute de finançament de la Generalitat de Catalunya vers els 
Ajuntaments. 
 
La fórmula de complementarietat de les beques varia en funció del municipi. Algunes van 
destinades a complimentar el 50 % de la beca atorgada per la Generalitat de Catalunya, ja que 
les famílies beneficiàries no poden fer front al 50 % restant. D’altres opten per atorgar beques a 
famílies que s’han quedat fora dels barems i que necessiten assegurar una alimentació per als 
seus fills/es. És la Generalitat de Catalunya, fent ús de les seves competències i atenent als 
acords signats en el Pacte per la Infància, qui ha de cercar els recursos necessaris per 
assegurar l’accés a una beca al 100 % a tots els infants de Catalunya que ho necessitin, 
perquè és la seva competència i perquè entenem que és una prioritat per al país en termes de 
cohesió social i igualtat d’oportunitats.  
 
Cal destacar que, enguany, es detecten diferències molt significatives en l’atorgament de 
beques al 100 % en funció del territori, fet que no concorda amb la valoració homogènia que es 
demana als professionals dels Serveis Socials.  
 
En aquest sentit, és necessària una revisió dels actuals barems per a l’atorgament de beques. 
Milers de famílies en situació d’exclusió social no poden beneficiar-se perquè, entre d’altres 
aspectes, es comptabilitza com a capital mobiliari altres ajuts socials o processos de pèrdua de 
l’habitatge, com dacions en pagament. En d’altres casos, famílies que acompleixen els requisits 
renuncien a la beca al 50% per la impossibilitat econòmica d’assumir la resta de la beca, o 
perquè encara es troben a l’espera de confirmació del pressupost per part del Consell 
Comarcal. Aquest fet, junt amb la reducció dels imports de les beques, provoca en molts casos 
la compactació dels dies de menjador fent que els infants només puguin gaudir del menjador 2 
o 3 dies a la setmana. 
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Per altra banda, a més dels recursos econòmics, la complexitat en la gestió de les beques 
menjador suposa que els Ajuntaments destinin un important nombre de recursos humans 
durant tot l’any per tramitar-les, tot i estar contemplats només com a intermediaris i no ser un 
àmbit de competència municipal. En aquest sentit, demanem que la Generalitat de Catalunya 
aporti els recursos humans suficients per tramitar aquestes beques a través dels Consells 
Comarcals o dels Ajuntaments, alhora que faciliti el tràmit burocràtic per demanar-les. 
 
Cal fer una menció especial a la situació d’aquests infants fora del calendari escolar, del 22 de 
juny al 15 de setembre. Novament, els Ajuntaments i també les entitats del Tercer Sector són 
les que intenten assegurar amb recursos propis l’alimentació dels infants en períodes de 
vacances. Igual de preocupant és la situació dels adolescents d’entre 12 i 16 anys amb jornada 
intensiva a l’escola, fet que impossibilita l’accés a les beques menjador ja que no es dóna 
aquest servei i, per tant, els situa en una indefinició davant les seves necessitats alimentàries. 
 
En definitiva, el sistema de Serveis Socials està sent subsidiari de la fallida general del sistema 
de protecció social, situant-lo com a últim recurs en resposta a altres decisions relacionades 
amb la modificació de les condicions de la Renda Mínima d’Inserció, la dificultat en la 
ocupabilitat, l’absència d’una renda garantida o el desballestament de la Dependència. Tot en 
un moment en què es demana que els Serveis Socials siguin eficients i actuïn amb celeritat. 
 
Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Instar al Govern de la Generalitat: 
 

o que la cobertura de les necessitats de la infància esdevingui una de les seves 
màximes prioritats.  
 

o acomplir amb caràcter d’urgència els acords establerts al Pacte per la Infància de 
Catalunya. Dotant suficientment les partides destinades a la protecció dels infants, en 
especial aquelles que fan referència a garantir la seva alimentació, de forma que el 
100% de famílies en situació de vulnerabilitat rebin el 100 % de la beca.  

 
o revisar els actuals barems per a l’atorgament de beques per tal que no quedin fora 

els milers de famílies que actualment es troben en risc d’exclusió. 
 

o a que tots els infants que tinguin gratuïtat d’accés al servei de menjador escolar per 
qüestions de renda i/o per risc d’exclusió social, tindran garantit, per part de la 
Generalitat de Catalunya, l’accés als àpats corresponents també en períodes no 
lectius, especialment durant les vacances d’estiu, de primavera i d’hivern. 
 

o dotar dels recursos humans necessaris als Consells Comarcals i/o els Ajuntaments 
per tal de no col·lapsar els equips d’Atenció Primària en el procés de tramitació de 
les beques menjador, així com facilitar la seva tramitació per part de les famílies. 

 
Segon. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a les conselleries 
d’Ensenyament i Benestar Social i Família, al Consell Escolar Municipal, al Consell Municipal 
de Benestar Social, a les escoles i AMPA i a les entitats del tercer sector del nostre municipi.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Lamentablement, aquesta no és la primera moció pel que fa a les beques de menjador i els 
temes de pobresa en general que aquest mandat hem hagut d’aprovar. Dic que hem hagut 
d’aprovar perquè són mocions que millor que no s’haguessin produït, no. Però la situació és la 
que és i, per tant, aquest consistori, en la seva responsabilitat, ha de prendre iniciatives per 
lluitar contra la pobresa i contra l’exclusió social. I el que diu més enllà que estiguem, que 
podem matisar o podríem haver matisat alguna de les parts de la part expositiva o fins i tot 
alguna de les coses dels acords que pren la moció, el que ve a dir la moció són dues coses en 



29 
 

les quals estem plenament d’acord. La primera: que no ens conformem de cap manera amb 
viure en un país on els nens i nenes puguin tenir problemes que afecten la salut, no tenir una 
dieta mínima, necessària i suficient per satisfer les seves necessitats bàsiques. A això no ens hi 
conformem i, per tant, aquest tipus d’actuacions són importants. I la segona: que com a mínim 
els sistemes que tinguem, en aquest cas el de beques de menjador, haurien de ser suficients 
per garantir aquestes necessitats bàsiques. I si aquest no ho és, s’hauria de tenir un altre 
sistema, el que fos, la renda mínima garantida seria una altra possibilitat. S’ha discutit molt 
últimament, la que fos, però que garantís que la totalitat de la població, i especialment els nens 
que són la part més vulnerable, tingui cobertes aquestes necessitats. I en aquest sentit no 
podem fer una altra cosa que votar a favor d’aquesta moció. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies. Si vol pot tancar el torn la senyora Neira. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Sí, simplement per donar les gràcies a tots els grups pel seu vot afirmatiu i celebro que tots 
estiguem d’acord en què l’alimentació dels infants ha de ser una prioritat humana. Ja no és 
política, ni de partits, és una qüestió de drets humans bàsics. Jo sí que vull recordar que en 
aquesta moció, com que ja es parla i s’insisteix en la necessitat de garantir l’alimentació dels 
nens en èpoques de vacances, en èpoques no lectives, jo vull recordar a la regidora Noemí 
Condeminas que jo, en el context del Consell Municipal de Benestar Social, ja he proposat, vaig 
fer una proposta i ho he reiterat en vàries ocasions, la necessitat de cobrir aquesta necessitat. 
La necessitat de tenir alguna escola oberta, amb el servei de menjador actiu en les èpoques de 
vacances. Vostè m’ha dit moltes vegades que això està cobert al Masnou i que, a més a més, 
amb la col·laboració d’entitats del tercer sector, entre elles Creu Roja i d’altres, està cobert. Jo 
només vull, per la seva part, la seva garantia que això està cobert i que, si no és així, es 
plantegin aquesta proposta que jo ja li vaig fer al Consell d’habilitar una escola per cobrir 
aquestes necessitats. Moltes gràcies. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Només una cosa, per contestar i aclarir que. com has dit, és correcte. A petició de la senyora 
Marta Neira d’aquest tema, l’estiu passat hi havia una convocatòria de beques, que no recordo 
ara si era de la Generalitat o de la Diputació, perquè no em ve al cap per al tema d’un menjador 
en horari d’estiu, per dir-ho així. Nosaltres vam demanar la sol·licitud per acollir-nos-hi, perquè 
era una bona idea, i la resposta que vam tenir va ser tan poca que no ens hi vam poder acollir 
per falta de famílies que ho sol·licitessin. Llavors, el que vam fer va ser suplir-ho amb el que 
anomenem les targetes de prepagament, que són unes targes que dignifiquen molt les famílies, 
perquè poden anar a comprar directament l supermercat, estigui tranquil·la que la garantia és 
aquesta, sí que és cert que pensàvem que era així, però fins que no ho vam plantejar, realment 
no vam poder-ho constatar i, per tant, aquest any, si torna a passar, tornarem a fer la proposta. 
La idea en aquell moment no va ser fer-ho en una escola, sinó fer-ho dintre de l’Espai del 
Centre Obert Maricel, perquè a més a més també té cuina pròpia i, per tant, era més adient. 
Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
ÉS clar, també val la pena recordar un fet que implica la sensibilització de tots plegats, que els 
regidors que tenien paga extra per la seva dedicació un any vam renunciar a la paga extra i es 
va destinar a beques de menjador. Vull dir que, en fi, tots plegats hi estem compromesos 
d’alguna manera o altra i, per tant, jo també felicito tothom per aquesta moció, però també 
felicito, doncs, a tots els elements que hem posat al damunt, a l’abast del territori perquè 
aquestes situacions no es produeixin.  
 
 
 
 



30 
 

15. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM en motiu del 8 de març, dia 
internacional dels drets de les dones 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Jo abans de llegir aquesta moció, volia comunicar que volem introduir una petita modificació, 
que seria suprimir el paràgraf quart de l’exposició de motius. A veure, el grup de Convergència i 
Unió ens demanava suprimir aquest paràgraf atès que és de l’exposició de motius i que 
compartim els acords. Nosaltres, a l’hora d’aconseguir el major consens possible, doncs, ens 
sembla bé eliminar-ho; per tant, si els sembla bé, no ho llegiré tot, i en tot cas ja enviaré la 
moció modificada. 
 
La senyora Marta Neira Reina fa un resum de la moció, la qual, literalment, diu el següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha 
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
“Un any més, volem celebrar el 8 de març, Dia Internacional dels Drets les Dones, com a una 
jornada de reconeixement de la lluita històrica pels nostres drets i per la igualtat d'oportunitats 
i de visualització de les aportacions que les dones hem fet a la societat. 
 
Però, malauradament, tenim poc a celebrar: les xifres demostren que la igualtat d'oportunitats 
entre dones i homes està lluny de ser real i que els valors patriarcals estan encara fortament 
arrelats a la nostra societat, en un moment on les polítiques de gènere estan patint greus atacs 
per part dels actuals governs conservadors del PP a l'Estat central, i de CiU, a Catalunya. Tots 
ells, intenten justificar les dramàtiques retallades amb l’excusa de la crisi, però els fets 
demostren que el motiu és ideològic.  
 
El govern del PP ha centrat la seva ofensiva contra les polítiques d'igualtat en tres fronts: 
eliminar els organismes específics (Instituto de la Mujer…), incrementar les retallades 
pressupostàries, i fomentar les reformes ideològiques directes (avortament, coeducació, 
coresponsabilitat,...) i indirectes (reforma laboral, retallades de l'Estat de Benestar...). Això 
explica que durant aquesta legislatura, l'Estat hagi baixat 19 llocs a l'informe de bretxa de 
gènere que fa el Fòrum Econòmic Mundial.  
 
Nosaltres considerem que és urgent tornar a prioritzar les polítiques de gènere destinant els 
recursos econòmics suficients per a l’ efectiva aplicació de les lleis vigents en aquesta matèria.  
Cal, a més a més, impulsar noves mesures per abordar altres aspectes que discriminen la dona 
com ara la insultant diferència salarial per una mateixa feina i la “expropiació del temps” que 
patim degut a la doble jornada (treball remunerat més treball domèstic i de cura). Per tal de fer 
front a aquests reptes des del PSC impulsarem la Llei d’Igualtat Salarial i una Llei d’Usos del 
Temps per garantir “Cobrar el mateix i cuidar el mateix”, molt centrat en la lluita contra la bretxa 
salarial (les dones hem de treballar 79 dies més l’any per igualar el salari dels homes i 11 anys 
més per igualar les pensions) i compartir la cura familiar (es calcula que a l’Estat, de cada 100 
hores de feina remunerada, es fan 127h de treball no remunerat principalment realitzat per 
dones). 
 
És vital potenciar les polítiques de gènere per fomentar la coresponsabilitat de tothom, homes i 
dones, per trencar estereotips, però, sobretot, és imprescindible la mobilització de tota la 
societat per exigir als governs respostes efectives, tal i com es va fer fa un any amb el Tren de 
la Llibertat, on milers de dones i homes vam manifestar-nos per demanar al govern del PP la 
retirada de l'Avantprojecte de llei de l'avortament. Gràcies en part a aquesta històrica 
mobilització, vam aturar la modificació de la Llei per a la interrupció voluntària de l’embaràs i la 
salut sexual i reproductiva.  
 
Denunciem la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local aprovada pel PP, 
una llei que privatitza els serveis que rep la ciutadania, augmenta els costos i que obligarà els 
municipis a deixar d’oferir serveis essencials a les dones (atenció a les dones, violència de 
gènere, ajudes …). 
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Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Defensar un model municipal públic que potenciï les polítiques de gènere. 
 
Segon. Desenvolupar plans d’igualtat interns, que garanteixin la igualtat real de gènere en les 
institucions locals. 
 
Tercer. Garantir la coordinació amb la Generalitat perquè hi dediqui els recursos necessaris. 
  
Quart. Treballar activament des dels Serveis Socials per detectar els casos d’exclusió social i 
pobresa, especialment de famílies monomarentals. 
  
Cinquè. Realitzar propostes actives d’ocupació i d’igualtat laboral, així com de promoció de les 
dones emprenedores. 
 
Sisè. Continuar consolidant els espais de participació de les dones. 
  
Setè. Elaborar i desenvolupar polítiques per impulsar els homes cap a la igualtat i les noves 
masculinitats. 
 
Vuitè. Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya, 
als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya i a les entitats 
de dones del nostre municipi.”  
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova per majoria 
absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres ens hem abstingut, no perquè no compartim algunes de 
les conclusions, que algunes sí que les podríem compartir, sinó perquè no compartim 
àmpliament el que és el preàmbul de la moció. Coses que a vegades diuen no, no importa, 
home, per a nosaltres en molts casos, la majoria, sí que ens importa i aquí el preàmbul de la 
moció sembla més aviat el pamflet de propaganda del Departament d’Igualtat del Partit 
Socialista de Catalunya o el PSOE. I bé, nosaltres no compartim pamflets propagandistes com 
és el preàmbul de la moció. Si haguessin tret aquest pamflet propagandista i haguessin volgut 
arribar només a uns temes o uns acords concrets i a una exposició de motius més enraonada, 
doncs potser hi hauríem votat a favor, o de tots, o una gran part dels punts, però no ha estat 
possible. Gràcies. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí, només volia agrair a la senyora Marta Neira, doncs, que acceptés aquesta eliminació 
d’aquest paràgraf, perquè, bé, en feia esment al GAV (Grup d’Assistència a la Víctima) i hem 
vist que hi havia una petita errada i, per tant, li ho agraeixo. I a mi em sap greu, doncs, que el 
PP no s’hi hagi acollit, perquè aquí demostra que a nosaltres sí que no ens sap greu quan es 
critica la Generalitat, encara que siguem del mateix partit. Si una cosa no es fa bé, s’ha de 
poder dir i, casualment, quan titllen el Partit Popular del que es fa malament vostès sempre 
s’abstenen. Jo ho deixo aquí. Gràcies. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
No, simplement moltíssimes gràcies a tots els grups pel suport a aquesta moció i, simplement, 
el Partit Popular no li vull contestar. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
El Partit Popular ha estat contradit, hi té dret. 
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El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, la rèplica. Gràcies, senyor alcalde. Bé, aniré per parts. Anirem per parts i serem breus. Pel 
que fa a la senyora Condeminas, veig que està molt animada avui. Jo li respecto aquesta 
animació, no hi tinc res a dir, avui ve una mica espitosa. Bé, en tot cas, només voliaa comentar-
li que, en la seva opinió, parla de les coses que s’han fet malament per part del PP. En la 
nostra opinió, no s’està parlant de les coses que s’han fet bé del PP. Quant a la senyora Neira, 
pel que fa al comentari que ha fet la senyora Neira, diu “no contestaré al PP”. Li direm, bé, 
doncs tampoc els contestarem, què hi farem. I ja està. Gràcies alcalde. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Malgrat que l’ordre del dia s’ha acabat, hi ha una moció d’urgència, que recordo que el 
mecanisme serà primer votar la urgència; per tant, prendre-la o no en consideració. I, per tant, 
el que jo crec que s’ha de fer, senyor secretari, és que el ponent de la moció ha de llegir 
l’encapçalament i justificar la urgència. D’acord, tens la paraula Frederic per encapçalament i 
justificar si és urgent o no. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, volia fer, abans d’entrar la moció, li volia fer una pregunta, senyor alcalde. La pregunta és: 
nosaltres vam plantejar entrar aquesta moció d’urgència i, com a alternativa a la moció vam 
plantejar, com a alternativa mateixa, una declaració institucional, sobre la qual no se’ns ha 
donat resposta i voldria resposta sobre això per saber a què atenir-me amb la moció o no. 
Gràcies 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Nosaltres creiem que, si em permet a mi, que ja hem donat més d’una ocasió resposta al tipus 
de moció que es plantejarà i, per tant, entenem que una declaració institucional sobre aquest 
afer no pertoca. D’acord, vostè té tot el dret del món a presentar la moció i després procedirem 
a debatre o no. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, doncs gràcies senyor alcalde. No comparteixo la seva opinió, però passaré a llegir el 
preàmbul del títol de la moció, i diu: Moció presentada pel Grup Municipal del PP com a repulsa 
als greus insults rebuts contra aquesta formació al fòrum públic “ElMasnou” de Facebook per 
part d’alguns dels seus integrants.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
I és urgent per què? 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Perquè els fets són recents. 
 
El president sotmet a votació la urgència de la moció amb el resultat següent: 19 vots a favor 
(CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova la urgència per 
unanimitat. 
 
Moció presentada pel Grup Municipal del PP com a repulsa als greus insults rebuts 
contra aquesta formació al fòrum públic “ElMasnou” de Facebook per part d’alguns dels 
seus integrants  
 
El senyor Federico Manuel de las Heras Garrido llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no s’ha 
sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
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“El passat dia 10 de març, el Partit Popular del Masnou i arran d'una petició en el fòrum citat, 
va publicar un cartell anunciant la presentació d'un projecte urbanístic, un dels projectes que 
proposa la nostra formació per aconseguir millores urbanístiques al Masnou. 
 
Arran d'aquesta publicació, una sèrie de participants —perfectament identificats— van proferir 
de forma continuada insults i vexacions al Partit Popular i a persones que la representen. 
Insults rebuts de diverses formes i que transgredeixen tota norma de convivència pacífica i 
democràtica. 
 
Considerem que la gravetat d'aquests fets no ha de quedar en la impunitat i, a més de les 
accions legals que la nostra formació pugui exercitar, creiem necessari que aquest Ajuntament, 
en ple de la representació democràtica que ostenta, ha de condemnar sense pal·liatius aquests 
fets. 
 
L'Ajuntament ha de donar suport a la labor dels partits i els seus grups municipals, així com a la 
dels regidors —representants de tots els ciutadans— qui, des de la llibertat ideològica, 
defensem un model de societat que no pot permetre's que fets com aquests quedin en 
l'anonimat i sense resposta.  
 
Totes les forces polítiques hem de condemnar-los per aïllar a qui, des de les seves minories, 
constitueixen una xacra a la nostra societat. 
 
Per això sol·licitem l'adopció dels següents acords: 
 
1. El Ple de l'Ajuntament del Masnou reprova els insults i vexacions enviats a través de xarxes 
socials als representants i militants del Partit Popular i fa una crida perquè totes les idees i 
creences siguin respectades des de la llibertat d'expressió, opinió i respecte a les persones. 
 
2. Sol·licitar a les autoritats competents que, en l'exercici de les seves funcions com a garants 
dels drets i llibertats que ens atorguen la nostra Constitució i Estatut d'autonomia, iniciïn les 
actuacions necessàries perquè s'investiguin aquests fets i així evitar que en el futur es puguin 
tornar a produir. 
 
3. Enviar còpia d'aquesta moció a totes les associacions del municipi, la Delegació del Govern, 
el Parlament de Catalunya i el Congrés de Diputats.” 
 
La Sra. Judit Rolán demana aclariments en relació amb la moció. 
 
El Sr. Pere Parés diu que és una manifestació política i que tenen tot el dret a fer-ho. 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 2 vots a favor (PP), 14 vots en contra 
(CiU, ERC-AM, PSC-PM i GIM) i 3 vots d’abstenció (ICV-EUiA i la regidora no adscrita). La 
moció queda rebutjada. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies. Bé, primer per manifestar que bàsicament el vot en contra ve referit al fet que no 
creiem que sigui l’instrument ideal per posar en coneixement del municipi, del plenari, doncs, 
qüestions com aquestes. Tot i que, òbviament, el que desitgem i volem és que es respectin les 
voluntats polítiques de tots i que, per tant, es facin les mínimes o cap expressió injuriosa cap a 
cap partit polític que estigui representat aquí o no, o cap regidor. I també, entenent perquè ho 
hem vist en el foro, potser algunes de les expressions o algunes de les actituds realitzades 
realment van més enllà del que podria ser una sana crítica o d’una crítica política, fins i tot a 
vegades una mica més exagerada, i entenem que podrien tenir raó. El que no veiem clar és 
que vulguin polititzar totes aquestes qüestions que puguin passar en un àmbit intern, perquè 
Facebook no deixa de ser una xarxa social privada, no deixa de ser un grup privat en el qual 
qui n’és membre i qui no n’és membre decideixen ser-ho ells mateixos. I el qui hagi rebut 
aquells insults o aquelles expressions injurioses, doncs bé, són també persones particulars. I 
entenem que a ells els correspon defensar els seus interessos, el seu honor o el que vulguin, 
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no, i traslladar aquesta responsabilitat, tal com diu el punt dos, sol·licitar de les autoritats 
competents que exerceixin les seves funcions com a garants dels drets i llibertats que surten a 
la nostre Constitució.... Si tan greu és, doncs, qui ho hagi rebut que iniciï ell les actuacions. No 
crec que la manera de plantejar-ho sigui la més correcte. Tot i que seguim defensant que 
al·lusivament el respecte a totes les ideologies ha de ser el que prevalgui en l’àmbit polític diari, 
lògicament. I el Masnou no ha de ser una excepció, però bé, d’aquí a polititzar qualsevol, fins i 
tot insult que es pugui rebre, em sembla que no és l’adequat. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Estic absolutament d’acord amb el que ha dit el senyor Avilés, però 
crec que primer el desconcert entre els dos textos. Primer, una moció i després una declaració 
institucional, que no és precisament un instrument que prevegi el nostre ROM, però és igual. 
Amb propostes una mica extravagants per dir-ho d’alguna manera. Jo crec que és una mica 
ridícula aquesta moció, senyor De las Heras, em sap greu dir-li-ho. Jo no m’hi poso, que 
evidentment lamento que l’hagin insultat i que hagin perdut el respecte. Però si cada vegada 
que passa una cosa d’aquestes a la xarxa haguéssim de portar una moció en aquest Ple, és 
que estaríem permanentment reunits. O què li semblaria, per exemple, si haguéssim de portar 
al Ple que un membre de la seva llista vagi insultant treballadors municipals o regidors d’aquest 
Ajuntament, oi que no ho hem portat mai al Ple. Doncs deixem-ho així, perquè no cal, perquè ja 
sabem que no cal, a vegades, fer determinades coses. Per tant, no fem el ridícul, vostè hauria 
d’haver retirat aquesta moció, hem acceptat la urgència perquè, evidentment, així ja la 
rebutgem avui, com s’ha vist en aquest plenari i ens estalviem un debat en el proper Ple. I no 
estem entrant amb el que vostè persegueix, que es condemnin determinades expressions, però 
estem parlant de persones concretes que estan a la xarxa o persones que utilitzen pseudònims. 
El que seria greu és que fos un partit polític, com va ser el cas, partit polític el qual vostè 
representa en aquest Ple, que va utilitzar la xarxa amb greus insults i amb una imatge ofensiva 
cap al president de la Generalitat. Això, sí que va ser greu. Quan ho fa un partit, quan ho fa un 
col·lectiu, quan ho fa una entitat, però posar-se en un àmbit privat com és el Facebook doncs, 
faci una denúncia a Facebook i aquí s’acaba. I ens estalviem, deixem de perdre el temps en 
aquest Ple, en aquesta moció i ens estalviem tots plegats aquesta discussió que tenim avui en 
el Ple. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Sí, plenament d’acord amb les dues intervencions anteriors. Ha estat complicat decidir el vot, 
perquè no sabíem massa bé què votàvem, eh, però bé. En tot cas volia dir que aquí hi ha dos 
elements que hi intervenen, o tres si voleu, no. Un és el tema del límit de la llibertat d’expressió, 
expressament a les xarxes. Aquest és un tema que es debat públicament, sense que s’arribi a 
massa acords perquè hi ha moltes dificultats per veure que és ògic que es pugui limitar i quin 
no és lògic que es pugui limitar. Perquè aquí passa de tot. Hi ha intervencions o posicions que 
defensen que no s’ha de tocar res i que la xarxa ha de ser absolutament lliure de qualsevol 
intervenció i hi ha posicions justament contràries, que els agradaria prohibir absolutament tot 
allò que no els agrada que surti a la xarxa, no? Aquest és un element que és en el fons d’això. 
En segon lloc, un segon tipus de tema, ja s’ha dit anterior, és que els insults a Facebook, 
Whatsapp, Twitter, etc, etc. Són constants. Jo no sé si hi ha una xarxa social on no hi hagi 
insults. En totes elles, l’insult és una pràctica bastant habitual. Per tant, si hem de fer una 
actuació d’aquest tipus, hauríem de ser equànimes, com ja s’ha dit, i en qualsevol cas per 
tothom, cada vegada fer una moció dient que lamentem que tal i que qual. Una tercera cosa i 
és, evident que sí, que és millor en tot cas que la gent tingui un cert respecte pels altres, però 
això és un element, també, de caràcter general. I la quarta és que, en tot cas, el mètode utilitzat 
avui és una mica estrany i difícil. Nosaltres sí que podríem estar d’acord amb una declaració 
general sobre el dret de tothom al respecte i tal. Però fixi’s, avui mateix el primer que hem fet en 
aquest plenari és lamentar l’atemptat de Tunis, amb 23 morts. I en aquesta moció es parla 
d’insults a través de les xarxes. Imagini’s la diferència que hi ha entre un element i un altre. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Sí, nosaltres, ja li vaig avançar ahir, que tant de bo aquesta sensibilitat que ha mostrat avui, 
doncs, l’hagués mostrat uns mesos enrere. També ha dit algú, abans que nosaltres, que en 
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certa manera desconeixem de quins insults, de quines coses s’estan parlant, perquè no en 
tenim constància i vostè, que tanta informació demanava abans en un altre punt de l’ordre del 
dia, doncs, tampoc s’ha preocupat gaire de donar-los la informació a la qual vostè es refereix. 
 
La xarxa, la carrega el diable, i vostè ho hauria de saber millor que jo. No li diré qui dispara, 
però la carrega el diable. Fa uns mesos, s’ha dit també, el seu partit, el partit al qual representa, 
va amenaçar el president de la Generalitat de Catalunya. I avui en dia encara estem esperant 
una rectificació. I el pitjor de tot és que em temo que ni l’hem tingut ni la tindrem, perquè encara 
vostès avui no poden o no són capaços de veure el que van fer. Abans parlava que hem tingut 
vint-i-quatre hores per donar una resposta a la proposta que feien vostès de declaració 
institucional. Nosaltres portem mesos esperant aquell compromís que vostè va assumir en 
aquest plenari de dir-nos com acabava aquella investigació i quines mesures prendrien cap al 
responsable d’aquell tuit. Afortunadament, vostè no ha donat les explicacions però la premsa sí, 
i per tant hem sabut per la premsa que la seva mesura ha estat premiar aquella persona amb la 
candidatura d’alcaldia de Sant Cebrià de Vallalta. Doncs, són maneres diferents de veure les 
coses, evidentment. Evidentment, nosaltres condemnem tot tipus d’amenaça, condemnem la 
violència, creiem que tot té un límit i l’exposició pública també, però aquell qui demana respecte 
ha de ser el primer a respectar i vostè, em sap greu dir-ho, però aquesta nit, em sembla que no 
sóc el primer que ho diu, és el primer que ha faltat al respecte a les persones, ha faltat el 
respecte als grups polítics i, fins i tot, el seu partit ha faltat al respecte i ha amenaçat de mort el 
president de Catalunya. I, desafortunadament, encara estem esperant una rectificació, que 
avanço i em temo que no rebrem. Rebrem una justificació, però no una rectificació. Res més, 
ho ha dit algú abans que jo. Era incòmode votar en contra d’aquesta moció, perquè jo crec que 
és del tot reprovable que hi hagi insults, però repeteixo que aquell que demana respecte, ha de 
ser el primer a respectar i això vostè, de moment, no ho ha tingut en compte. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Bé, gràcies senyor alcalde. Bé, en primer lloc, donar les gràcies per votar a favor de la 
urgència. I, després, entrarem a fer algunes consideracions sobre el tema de la moció. Aquesta 
moció, de fet, no és una rèplica exacte, però és molt similar, a una que va presentar Izquierda 
Unida, a l’Ajuntament de Monzón, Osca, per uns fets que es podrien considerar paral·lels i, de 
fet, hem extret una part copiada perquè allà van ser uns fets per un tema de xarxes socials, 
d’Iniciativa i així es va cursar amb similituds molt importants, respecte de la qual hem presentat 
avui.  
 
El senyor Oliveras deia que la considera ridícula. Miri, nosaltres no la considerem ridícula, jo li 
explicaré perquè. No la considerem ridícula per una raó, i per una raó amb la qual tenim 
experiència. Li explicaré i li faré menció a l’experiència en la qual ens basem. Cap partit 
democràtic, cap partit que estigui al govern o a l’oposició, cap partit que representi els drets 
d’uns ciutadans en els quals ha dipositat uns vots, cap partit pot permetre que sigui vexat de 
forma continuada, de forma intencionada, de forma, a més, documentada perfectament, de 
forma iterativa de diverses formes sota cap de les maneres. I per una raó, perquè això és 
acovardir la llibertat d’expressió, és intentar acovardir partits polítics i no ho consentirem, i 
aquesta moció és política. D’acord que és una moció política, les actuacions que puguem o no 
fer és una decisió nostra i en el seu moment ja prendrem les decisions oportunes, amb el cap 
fred, com s’han de fer la majoria de les coses. Però, en tot cas, pensem que l’acció política ha 
de ser contundent per tallar segons quines actituds indesitjables a la nostra societat.  
 
Pel que fa al que ha comentat el senyor Serra, no estic d’acord amb el seu plantejament que és 
tan, tan, tan equànime que no és res. Doncs, potser que no sigui tan, tan, tan equànime i que 
sigui més concret. Una mica de caixa o faixa. I quant a la intervenció del senyor Eduard Garcia, 
jo veig que està molt ressentit amb nosaltres, i ho ha demostrat, ho ha demostrat iterativament 
fent comparacions del que va ser el tuit famós del qual vaig donar les explicacions degudes i 
oportunes. Tuit que va sortir de forma involuntària com bé es va explicar, tuit que va ser 
disculpat al cap de dues hores de sortir, quan va ser detectat des del meu tuit personal, etc., 
etc. Però això no es vol escoltar, això no és vol escoltar i es vol fer un paral·lelisme entre el que 
estem plantejant aquí i el tuit. I no té res a veure absolutament, res una amb l’altre. Res a 
veure. Quant al fet que el Partit Popular ha amenaçat el president de la Generalitat de 
Catalunya, jo suposo, preferiria que no constés en acta tal com ho ha expressat el senyor 
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Eduard Garcia, perquè suposo que deu ser un error d’expressió. Però així ho ha dit i així deu 
constar. Jo crec que és millor que ho rectifiqui ara, perquè penso que segur que no ha volgut 
dir-ho amb aquesta intenció. Pel que fa a les faltes de respecte, nosaltres faltes de respecte 
res, a ningú, no és la nostra norma ni és el nostre costum. Crítiques, totes les que hàgim de fer. 
Alguna sàtira, doncs, si cal la farem, perquè una mica també, hem de riure de les coses que 
ens succeeixen al nostre voltant, mai, mai, mai amb intencions d’ofendre ni res. Ara, la sàtira té, 
doncs, les seves coses, qui vulgui llegir-la que la llegeixi. A mi, personalment, m’agrada la 
sàtira i sé que a molta gent li agrada. Una sàtira graciosa és una sàtira graciosa, cadascú que 
se la pregui com vulgui. Si algú no la sap interpretar, doncs ho lamentem, però les coses són 
així. Faltar al respecte a ningú, mai ha estat la nostra línia, ni ho serà. I per la resta, crec que no 
em deixo res, finalitzo la intervenció. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés dóna per finalitzat el debat i conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 22.20 hores del mateix 
dia, de la qual, com a secretari general, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es 
transcrigui al llibre d’actes, que certifico. 
 
 
 


